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Специалните типове изображения се отнасят към сензорите от активен 
тип. Това са радиолокационните, лазерните системи. 

Радиолокационни сензори 

Радиолокационните системи са активни системи, при които носител на 
информацията се явявява електромагнитно излъчване с по-голяма 
дължина на вълната: от 10cm до 2-3 m. Това определя граничното 
разрешение на този тип системи. Наименованието Радар произхожда 
от съкращението Radio Detection And Ranging (RADAR). Основни 
области на приложение на радарите е морската и въздушна навигация. 
Съществуват няколко типа радари в зависимост от начина на 
формиране на изображението на терена. Това са радарите със 
страничен обзор (SLR side looking radar), самолетните радари със 
страничен обзор (SLAR – side looking airborne radar), радар със 
синтезируема апертура (SAR – syntetic aperture radar). 

Принципи на радар със страничен обзор РСО (SLR) 

Радарът излъчва краткотрайни импулси с малка продължителност, като 
в приемника се регистрира закъснението на отразения сигнал спрямо 
момента на излъчване. Това закъснение е пропорционално на 
разстоянието до обекта, от който се отразява. Радарът се състои от 
следните компоненети: 

- антена; 

- предавател; 

- приемник; 

- комутатор, който певключва антената между режимите на предаване 
и приемане; 

- регистриращо устройство, което записва приетите данни на магнитен 
носител (най-често магнитна лента). 

Антената се монтира така, че антенният дипол е успореден на 
направлението на полета. При това положение направлението на 
излъчване е перпендикулярно на трасето на полета. Пространственият 
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ъгъл по направление на полета е малък , а перпендикулярно на 

това направление е значително по-голям. Този ъгъл се означава с . 

Пространственото разрешение върху обектите зависи от 
продължителността на импулса. Процесът на регистриране се състои 
от следната последователност: 

- превключване на антената в режим на предаване; 

- излъчване на кратък високочестотен импулс с продълцителност от 
порядъка на 100nS; 

- превключване на антената в режим на приемане; 

- отразяване на импулса от обекта (това отражение е дифучно и само 
малка част от постъпилата енергия се връща към антената; 

- антената приема отразеният ехо-сигнал като се отчита закъсненето, 
което зависи от разстоянието до обекта; 

-регистриране на приетата чааст от оригиналния импулс; 

-повторение на цикъла след интервал от време ∆t. 

Съседните ивици, разположени от едната страна на полета, формират 
лента по протежениена траекторията на полета. 
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Широчината на теренния елемент по направление на полета се дава от 

зависимостта: 

, където 

където R е наклоненото разстояние от сензора до терена; 

h – височина на полета; 

α – ъгъл на отклонение на лъча; 

l – дължина на антената. 

Размера на теренния елемент по направление на полета е право 
пропорционално на наклоненеото разстояние до обекта и обратно 
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пропорционално на дължината на антената. Разстоянието до обеката 
се определя по зависимостта: 

 

,където c е скоростта на светлината. Закъсненито зависи от двойното 
разстояние до обекта – времето за отиване и връщане на сигнала. 
Пространственото разрешение по направление на лъча се определя от 
зависимостта: 

 

Дължината на теренния елемент (разрешението Y∆) по направление 
перпендикулярно на полета е следователно: 

 

Следователно разрешението ∆ Yзависи от продължителността на 
импулса, ъгъла на отклонение на лъча и е независимо от височината 
на полета. Зависимостта показва, че разрешението зависи от ъгъла на 
отклонение α. За точки под трасето на полета (α=90°) 
пространственото разрешение е ∆ Y=∞. В този случай отсъства 
зависимост от положенеито на отразяващите обекти. Това обяснява 
защо се ползва само радар със страничен обзор. 

За радар със следните параметри: 

- честота ν=5GHz; 

- дължина на антената l=5m; 

- ъгъл на отклонение  
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Предимства са: 

- независмост на пространственото разрешение ∆Y от височината на 
полета; 

- идеален за самолетен радар. 

Недостаък на РСО е ниско разрешение по направление на полета при 
спътников радар. За да се преодолее това е необходима антена с 
много големи размери. Същестено подобрение се получава при 
радарите със ситезируема апертура (РСА). 

Радарна интерферометрия 

 Микровълновите (радарните) ДИ се реализират с помощта на 
пасивни и активни сензори, които работят в сm обхват на вълните, 
чувствителен към отразените от Земята или атмосферата лъчения. 
Използването на пасивните дистанционни микровълнови изследвания 
е в метеорологията, хидрологията и океанографията. Активните 
микровълнови (радарни) системи за ДИ са от особен интерес за 
геодезията. Сред тях са фактори като увеличената дълбочина на 
проникване на лъчението – радиацията в повърхността на Земята, 
независимост в кое време на деня се извършват и независимост от 
метеорологичните условия, тъй като молекулите в атмосферата в 
микровълновия обхват не се смущават. Техен недостатък е 
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необходимостта от голямото инструментално осигуряване и много 
външни влияния върху резултатите от измерването. При 
Интерферометрията сноп от електромагнитно излъчване (светлина, 
радиовълни и др.) с известна честота f се разделя пространствено на 
два или повече кохерентни (взаимно свързани) снопа. Всеки сноп 
преминава различни пътища и попада върху екран, като 
едновременното попадне на двата снопа създава интерференчна 
картина, по която може да се установи разликата във фазите на двата 
снопа и да се определя дължината на вълната λ. След това от 
уравнението  

D = λf  

се изчислява разстоянието D. Интерферометрията е един от основните 
методи за прецизно определяне на разстояния. По-долу е показва 
геометрията на радарното снимане, създаваща образи, често 
използван за наблюдение на земната повърхност. 

 

              Геометрия на радарното сканиране 

Радарът е на борда на летяща платформа като самолет или спътник. 
Той изпраща непрекъснато микровълни (радиовълни) към земната 
повърхност под ъгъл  на наклона на сканиране θ в посока, 
перпендикулярна на посоката на летене (посоката на азимута). Всеки 
път, енергията, изпратена от радара, образува радарна следа върху 
земната повърхност. Тази следа – земен участък може да се разглежда 
като състояща се от множество малки клетки. 
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Рефлектираният сигнал от всяка клетка на земната повърхност в 
рамките на радарната следа се получава и записва като пиксел в 
образната равнина на апаратурата на платформата в съответствие с 
наклоненото разстояние R между антената и клетката от земната 
повърхност. По време на летенето, зоната, обхваната от радарната 
следа, образува откос от земната повърхност, като по този начин се 
получава радарно изображение на ивицата. 

                          

 

Минималното разстояние, което може да се възприеме между два 
различими обекти от изображението, се нарича разрешаваща 
способност – резолюция на радарното изображение, което е най-
важното метрично качество на радарното изображение. InSAR е 
методология за използването на фазови разлики при регистриране на 
силата на приемане на отразените от земната повърхност сигнали на 
спътника. От тези фазови разлики чрез комплексни изчисления могат 
да се определят коти на точки от релефа на местността и да се 
създадат числени модели на терена. При InSAR, освен това, могат да 
бъдат сравнени стойностите на фазите за всяка от идентичните точки 
в SAR изображенията, направени по различно време – прелитане на 
спътника над заснемания обект. С това има възможност да се измерват 
разлики в разстоянията в рамките на част от дължината на вълната 
(сm). 
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Принцип на SAR интерферометрията 

Извлича се информация с помощта на интерферограма, която записва 
фазовите разлики между две съставни – обединени, интегрирани 
радарни изображения на една и съща земна площ, направени винаги 
от един и същ SAR или два подобни SAR, но от малко по-различни 
места.  

D-InSAR е диференциалната техника и има за цел на базата на InSAR 
да се направи карта на деформациите, т.е. за количествено 
определяне на възникналите изменения – движения (премествания), 
настъпили в даден участък от повърхността на Земята в интервала от 
време между последователни прелитания (преминавания) на спътника 
над същия участък от Земята. 

 



-9-                             проф.Пламен Малджански 

 

                                        D-InSAR 

Тази техника дава възможност да се измерят изменения и деформации 
(премествания) от порядък на сm в рамките на дни до години. 
Използва се за мониторинг на природни бедствия като земетресения, 
изригвания на вулкани и свлачища, както и в строителството, по-
специално за установяване и изследване на слягания и оценка на 
стабилността на сгради и съоръжения и терена, където те са 
разположени. Примерите за използването на D-InSAR са огромни и 
многостранни. 

  

 


