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Дисертационният труд е обсъден на катедрен съвет на катедра 

„Корабоводене“, факултет „Навигационен“, ВВМУ„Никола Йонков 

Вапцаров“, гр. Варна на ……… и е насрочен за защита пред научно жури 

по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация. 

Основните изследвания по дисертационния труд са проведени във ВВМУ 

„Никола Йонков Вапцаров“, гр. Варна. 
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Дисертационния труд се състои от увод (4 страници), четири глави (общо 

127 страници), заключение (2 страници), списък със съкращения (3 

страници), списък на използваните литературни източници (7 страници) 

и 14 приложения (23 страници). Основният текст съдържа 26 таблици, 83 

фигури и 73 формули. Списъкът със съкращения съдържа 74 

употребявани наименования (на български – 14, на английски – 60). 

Използваната литература включва 90 заглавия – 7 на кирилица и 83 на 

латиница, сред които книги, статии от конференции и списания, 

ръководства, техническа документация и интернет сайтове.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Актуалност на проблема 

 

Откриването, наблюдението и проследяването на плавателните съдове 

винаги е било обект на интерес в корабоплаването. Информацията за 

плавателните съдове и техните позиции и параметри на движение може 

да бъде използвана за предотвратяване на инциденти, за спомагане на 

операциите по търсене и спасяване при настъпили инциденти, за 

ограничаване на замърсяванията на околната, за осигуряване на 

сигурността на моряците и товарите, за повишаване на сигурността на 

пристанищата и националната сигурност, при операции против незаконен 

превоз на хора и стоки и много други. 

За набюдение на трафика на плавателни съдове се използват различни 

технически средства и системи. Основните използвани съвременни 

системи са: брегово радиолокационно наблюдение, автоматична 

идентификационна система (AIS), системата за идентификация и 

проследяване на големи разстояния (LRIT) и системи за докладване 

(SRS).  

Действащите системи притежават различни предимства и 

недостатъци, като често се допълват, но не винаги са налични данни от 

всички тях, следователно огромни морски пространства остават без 

наблюдение или частично наблюдавани. Основен проблем се явяват 

плавателни съдове без LRIT или AIS в отдалечените морски пространства, 

където бреговите радиолокационни системи нямат покритие. Освен това 

кораби отдалечени от брега могат да се окажат с изключени LRIT и/или 

AIS приемопредаватели преднамерено или в следствие на повреда.  

Към днешна дата повече от всякога се налага откриването на 

плавателни съдове и определяне на техните навигационни параметри за 

осигуряване на сигурността. Всяка държава има право да знае кои 

плавателни съдове се намират в нейните териоториални води и 

изключителната ѝ икономическа зона. Това спомага предпазването от 

евентуални изненадващи военни операции. Макар да живеем в „мирно 

време“ политическите и военни ситуации бързо се променят и всяка 

информация за плавателните съдове е от голямо значение. 
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В последните години все повече изследвания са насочени към 

сателитни радиолокационни системи и техните възможностти за 

наблюдение на плавателните съдове [8,10,19,20,24,25,26,27, 

28,30,31,32,33,39,40,41,46,51,52,53,61,62,63,64,68,69,70,75,77]. Основни 

проблеми все още са идентификацията, определяне на параметри на 

движение и точните координати. Много изследователи постигат добри 

резултати, като сравняват получените от сателитните радиолокационни 

станции (РЛС) навигационни параметри с данни от AIS. Определянето на 

скоростта на открит плавателен съд остава най-голямото 

предизвикателство пред съвременното сателитно РЛ наблюдение. 

Предмет на изследването е възможността да се придобива 

навигационна информация за морски плавателни съдове от едноканални 

сателитни РЛС със синтезирана апертура и потвърждаване на нейната 

достоверност чрез сравнение с брегови РЛС за наблюдение на корабния 

трафик. 

Обект на изследването е извличането на навигационна информация от 

изображения на сателитни РЛС със синтезирана апертура. 

Основна работна хипотеза на изследването е, че от РЛ изображения 

на сателитни РЛС е възможно да се определят курс и скорост на подвижна 

цел и нейните действителни координати с висока точност. 

Обхват на изследването е: навигационна информация за големи 

плавателни съдове в открито море получена чрез достъпни РЛ 

изображения от сателитите SENTINEL-1A/B . 

Методология: Сравнителен анализ на техническите характеристики и 

начина на формиране на изображенията при брегови и сателитни РЛ 

системи за наблюдение на морската повърхност и следене на корабния 

трафик. Аналитични и статистически подходи за определяне на 

отместването на РЛ изображение на цел с налична радиална скорост 

относно движението на сателитна РЛС. Аналитични и експериментални 

подходи за съвместяване на РЛ изображения от брегови системи за 

радиолокационно наблюдение на корабния трафик и сателитни РЛС със 

синтезирана апертура SENTINEL-1A/B . 
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Научна новост: 

- Извършване на анализ на съществуващите брегови системи за 

РЛ наблюдение на морската повърхност и на техните ограничения; 

- Разработване на алгоритъм за измерване на радиалната скорост 

на цел от SLC изображение на едноканална сателитна РЛС със 

синтезирана апертура – SENTINEL-1A/B; 

- Разработване на алгоритъм за откриване на подвижни цели и 

оценка на параметри на движение на цел от SLC SAR изображение на 

едноканална РЛС със синтезирана апертура – SENTINEL-1A/B ; 

- Доказване на високата точност на измерване на координати чрез 

радиолокационни системи. 

Очаквания резултат от разработените алгоритми и проведените 

експериментални изследвания е да се докаже възможността за получаване 

на достоверна навигационна информация – позиция, курс и скорост на 

цели в открито море извън обхавата на бреговите системи за РЛ 

наблюдение на корабния трафик. 
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СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ГЛАВА I  

 БРЕГОВИ И СПЪТНИКОВИ РАДИОЛОКАЦИОННИ 

СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ТРАФИКА НА 

ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ 

Разгледани са използваните в системата VTMIS (Vessel Traffic 

Management and Information System) на Р. България радиолокационни 

станции (РЛС). Те са 2 типа – български, модел „Варна 1“ и датските 

модели „SCANTER 5202” и SCANTER 5102”. Особено внимание е 

обърнато РЛС модел „SCANTER 5202”, защото са разположени на 

ключови за българското крайбрежие места, позволяващи разполагане на 

антените високо над морското равнище с възможност да наблюдават 

огромна част от морското пространство. Основната спецификация на 

трите модела е поместена в Приложения 1, 2 и 3. 

Анализирани са ограниченията в работоспособността на БРЛС 

„SCANTER 5202”, които произлизат от тяхното разположение, което е от 

ключово значение и се съобразява със земния релеф. Възможно е кораби 

да попаднат в „сянка“ ако са разположени зад полуостров, хълмисти 

райони, заливи, проливи, канали и прочие. Анализирани са още 

резултати от изчисления за Минималното разстояние на откриване, което 

вариара от 220m до 769m и Максимална далечина на откриване, която 

варира от 25Nmi до 43Nmi. Направени са допълнителни изчисления при 

лоши метеорологични условия, от където става ясно, че те оказват по-

голямо влияние върху откриване на малки цели (вж. Приложения 5 и 6). 

Разгледани са разделителните способности на РЛС, които зависият от 

разстоянието на което се намират целите, като се влошават до 18 х 435 

метра (дистанция х азимут). 

Стига се до извода, че дори да се използват РЛС последна дума на 

техниката и да са разположени на подходящи места по цялото 

крайбрежие, обхватът на видимост се ограничава до около 25-40Nmi от 

брега. За целите на наблюдение на корабите навътре в морето и в открития 

океан може да се прибегне до използването на сателитни РЛС със 

синтезирана апертура (Synthetic Aperture Radar - SAR). 



 

ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” гр. Варна 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т  
 

 
 

9 
 

Проучени са актуалните към момента сателитни платформи[82] 

носещи на борда си РЛС със синтезирана апертура. След което се 

обобщава, че по-голямата част от тях са нови и предлагат разнообразие от 

различни режими на формиране на изображението, както и добра 

разрешаваща способност по азимут и по разстояние. Изображенията от 

повечето са недостъпни или условно достъпни.  

РЛ изображения придобити от SENTINEL-1, са достъпни на 

https://scihub.copernicus.eu/, официалния информационен сайт за данни на 

Европейската Космическа Агенция (ESA) по програмата “Copernicus”.  

Сателитите SENTINEL-1A/B са избрани за целите на 

дисертацаионния труд. Те са част от програмата “Copernicus” на ESA. 

Разгледани са различните режими на формиране на изображенията 

налични за тези сателити - StripMap (SM), Interferometric Wide swath (IW), 

Extra Wide swath (EW) и Wave (WV), които използват следните 

поляризации – HH+HV, VV+VH, VV и HH[20,21,24,38,48,57,76,78,84]. 

Режимът TOPSAR (Terrain Observation with Progressive Scan) е 

разработка на ESA и се вгражда като основен режим за придобиване в 

SENTINEL-1A/B [43][44]. При него радарният лъч сканира земната 

повърхност в последователни снопове, формирайки по този начин един 

по-широк общ сноп(вж фиг. I.3)[42,45].  

 

Фигура I. 1 – TOPSAR Interferometric Wide Swath режим на SENTINEL-1A/B  

 

https://scihub.copernicus.eu/
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SAR на SENTINEL-1A/B  може да работи в 2 разновидности на 

TOPSAR – Interferometric Wide swath (IW) и Extra Wide swath (EW). IW е 

TOPS с 3 снопа, с широчина на общия сноп 250km, а EW предоставя 5 

снопа с общо покритие 400km. Пространствена резолюция, която 

достигат е съответно 5х20 и 20х40 метра. 

Основен режим за SENTINEL-1A/B е Interferometric Wide swath 

(IW), който има множество приложения сред които: наблюдение на 

кораби в открито море, приложения в агрокултурата и гористите 

местности, анализ на земетресения. 

Режимът EW предоставя по-голямо покритие от земната повърхност 

да бъде наблюдавано, но заради по-ниската му резолюция се използва 

основно за наблюдение и следене на ледници и плаващи ледове, и за 

следене за замърсяване с нефтени разливи. 

Режимът StripMap позволява да се извлекат до 6 радарни 

изображения с ширина на снопа 80km и постига резолюция по-добра от 

5х5 метра. Работи само при поискване. Основни приложения намира в 

случаи на наводнения, анализ на земетресения и следене на вулканична 

дейност и свлачища. [85]. 

Режимът Wave обследва малки региони от земната повърхност в 

режим SM. От 2019г. се използва разновидност наречена Wave Mode 2, 

при която се сканират дълги и тесни участъци от земната повърхност. 

Проучени са крайните продукти от сателитите SENTNEL-1A/B 

[79,84,87], които се предоставят на потребителите и се делят на три нива. 

Потребителят сам избира с кой продукт да работи, според неговите нужди 

и предпочитания. 

Продукти от Нулево ниво, на кратко L0 (Level-0) съдържат пакети от 

компресирана, нефокусирана и необработена информация от РЛС с 

допълнителни данни, които подпомагат обработката на полученото 

изображение. Всички продукти от другите две нива се получават от 

Нулевото ниво 

Продукти от Първо ниво, на кратко L1(Level-1)[88] - Налични са 2 

продукта - Single Look Complex (SLC) и Ground Range Detected GRD. 

Процесите на обработка на суровото изображение(L0) до получаване на 

продукти L1 включват пред-обработка, оценка на Доплеров Центроид, 

фокусиране от еднократен обзор (single look complex focusing) и крайна 
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обработка, извършвани в наземните станции на програмата “Sentinel-1”. 

Продуктите SLC и GRD са коренно различни и се използват за различни 

приложения. GRD са предпочитани при визуален анализ на изображения, 

докато SLC са сложни изображения, които могат да бъдат използвани за 

сложни анализи, например измерванe и отчитане на движение на земни 

маси. Всички продукти от Първо ниво са фокусирани, геореферирани и 

времево маркирани при нулев Доплер при централната линия на лъча.  

При процеса на фокусиране при нулев Доплер възниква нежелано 

явление - РЛ изображение на цел, която има радиална скорост спрямо 

РЛС се отмества спрямо действителното ѝ местоположение.  

SLC продуктът представлява изображение в наклонената равнина, 

която е естествената за радара координатна система. Поради тази причина 

SLC изображението изглежда разлято по разстояние и сбито по азимут. 

Всеки ред пиксели от него представлява точки по линия перпендикулярна 

на посоката на движение на сателита (нулевия Доплер). Изображенията 

се състоят от фокусирани SAR данни, подложени на множество 

корекиции и гео-рефериране. Стойностите на амплитудата и фазата се 

представят с комплексно число, състоящо се от реална и имагинерна част, 

изразено с I/Q данни.  

GRD продуктите се състоят от Фокусирани SAR данни, извлечени по 

метода Множествен изглед (Multi-look). Изображенията са гео-

реферирани с нужните корекции и са проектирани на земната равнина с 

използването на Земния елипсоиден модел WGS84. Всеки пиксел носи 

стойността на амплитудата на приетия сигнал. Благодарение на техниката 

Множествен изглед, се прилага филтриране на импулсните смущения, 

което е за сметка на пространствената резолюция на крайното 

изображение. 

На фиг. I.10 се вижда сравнение между изображение от GRD продукт 

и SLC изображение. В сравнението ясно се виждат различните проекции 

– наклонената равнина за SLC и земната равнина за GRD.  

Продуктите от Първо ниво се разпространяват с 3 различни 

резолюции, които се определят от режима на формирането и нивото на 

multi-looking. Резолюциите започват от 8х8 метра и стигат до около 90х90 

метра. 
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Фигура I. 2 - региона от нос Калиакра до Варненския залив. 

Продукти от Второ ниво, на кратко L2 (Level-2) - има само един 

продукт наречен „Ocean“ (OCN), който се използва за приложения 

свързани с вятъра, вълните и теченията на морската повърхност.  

I.5. ИЗВОДИ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

От направените проучвания и анализи на брегови РЛС (БРЛС) за 

наблюдение на морската повърхност и сателитни РЛС могат да се 

заключат следните проблеми: 

• БРЛС, имат силно ограничен обхват на действие в района до 40 

морски мили от брега, обхвата им намалява допълнително при лоши 

атмосферни условия; 

• При БРЛС е трудно различаването на две и повече отделни цели 

разположени в близост една до друга, на големи дистанции от РЛС; 

• Възможно е да има морски региони, които бреговите РЛ системи не 

покриват поради радио сянка, произлизаща от земния релеф; 

• Сателитните РЛС не работят в реално време; 

• Сателитните РЛС не могат да определят курс и скорост на открита 

цел; 

• При сателитните РЛС се проявява явление, свързано с отместване на 

РЛ изображение на подвижни цели; 

• Няма сателитни РЛС предвидени специално за морско наблюдение; 
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Темата на настоящия труд е свързана с проблемите при интегриране на 

навигационна информация от брегови и сателитни РЛС, които произлизат 

от различията в принципа на работа и разположението им.   

Главната цел на дисертационния труд е да се разработи алгоритъм за 

добиване на навигационна информация (позиция, скорост и курс) за 

бавноподвижни цели в морското пространство от Сателитни РЛС със 

синтезирана апертура. Да се коригират координатите на подвижните 

цели. Добитата навигационна информация да се интегрира с 

навигационната информация от брегови РЛС. 

Задачите произлизащи от поставената цел са: 

1) Да се провери възможността за измерване на радиална скорост на цел 

чрез спектрален анализ от изображение на едноканална сателитна РЛС 

със синтезирана апертура;  

2) Да се изчисли отместването на РЛ изображение на движеща се цел в 

следствие на радиалната й скорост; 

3) Да се направи визуално представяне на позицията и изображението на 

цел от брегови и сателитни РЛС с отместената и коригираната ѝ позиции; 

4) Да се оцени точността на определените коригирани координати на цел 

по данни от едноканална сателитна РЛС със синтезирана апертура, 

съпоставени с данни от брегови РЛС и AIS; 

5) Да се оцени точността на определените параметри на движение на цел 

(курс и скорост), посредством данни от едноканална сателитна РЛС със 

синтезирана апертура, съпоставени с данни от брегови РЛС и AIS; 

ГЛАВА II 

РАДИОЛОКАЦИОННИ СТАНЦИИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 

МОРСКАТА ПОВЪРХНОСТ. САТЕЛИТНИ 

РАДИОЛОКАЦИОННИ СТАНЦИИ СЪС СИНТЕЗИРАНА 

АПЕРТУРА  

Описани са Видовете радиолокационно наблюдение: 

- Активна радиолокация с пасивен отговор; 

- Активна радиолокация с активен отговор; 

- Пасивна радиолокация. 

Разгледани са видовете РЛС според типа на излъчване и принципите 

на тяхното действие -  могат да се класифицират като импулсни РЛС и 

РЛС с непрекъснато излъчване[1,6]. 
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Разгледана е блоковата схема на брегова РЛС за наблюдение на 

морската повърхност и принцъпът ѝ на работа. Състои се от предавател, 

антенен превключвател, приемник, индикатор, антенната система и 

блокът за синхронизация. [3,6] 

Представени са основни технически и експлоатационни 

характеристики на РЛС: дължина на вълната, мощност на предавателя, 

чувствителност на приемника, параметри на антената, модулация на 

излъчения радиосигнал, зона на действие и разрешаваща способност.  

Описани са процесите при взаимодействието на РЛ сигнал с обекти, 

характеристиките на РЛ цели и техните основни свойства. Разяснени са 

термините: повърхностно и обемно разсейване, диелектрична константа, 

поляризация, вторично излъчване, блестящи точки, ефективна 

повърхност на разсейване (ЕПР), елементарни и сложни цели, точкова и 

разпределена цел. 

Направена е класификация на РЛ цели и са разгледани корабите като 

РЛ цели с техните характеристики и ЕПР. 

Разгледани са  принципа на работа и спецификите на 

Радиолокационните станции със синтезирана апертура [65,89], които 

използват Доплеровото отместване на честотата (Doppler Beam 

Sharpening) на отразените от целите сигнали за да синтезират 

многократно по-голяма апертура, от тази в радарите с действителна 

апертура. Известни са под съкращението SAR – Synthetic Aperture Radar. 

Необходимостта от голямата апертура се поражда от факта, че 

разделителната способност по азимут зависи от размерите на антената и 

дистанцията до откриваните цели. Практически е неприложимо 

използването на РЛС с действиетлна апертура от сателити.  

SAR дава възможност да се създаде двуизмерно изображение на 

наблюдавана част от Земната повърхност, използвайки кохерентна 

обработка на фазовата история на получените отразени сигнали. Двете 

перпендикулярни оси на обработеното изображение са азимут и 

дистанция. Позицията на намерен обект (цел) по оста на дистанция се 

определя чрез времевото закъснение на приетият отразен от целта импулс, 

а по оста на азимута – благодарение на Доплеровота отместване на 

отразеният от обекта сигнал.  

Сателитните SAR притежават много висока резолюция както по 

дистанция, така и по азимут. Високата разделителна способност по 

дистанция се постига чрез излъчването на много къси и същевременно 

честотно широколентови импулси.  
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 Високата разделителна способност по азимут се постига чрез 

използването на синтезирана антена и кохерентна обработка на фазовата 

история на приетите сигнали от множество последователни импулси. 

Процесът за постигане на високата азимутална резолюция е известен като 

„Компресия по азимут“. Цялата история на фазата и амплитудата, на 

отразените от целта сигнали трябва да се събере за времето в което целта 

е била в лъча на радара, след което може да започне компресирането по 

азимут. Времето в което целта попада в радарния лъч е от порядъка на 

секунда, в зависимост от приложението. Използват се две техники – 

Нефокусиран SAR и Фокусиран SAR. Нефокусираната обработка не взима 

предвид променливата скорост на промяната на фазите за времето в което 

целта попада в радарния лъч. Тя е по-бърза и проста, но крайния резултат 

е с по-лоша разрешаваща способност по азимут. Фокусираният SAR 

процесор подобрява още азимуталната резолюция, като взема предвид 

нелинейната промяна на фазата, за сметка на това е доста по-сложен и 

съответно бавен. За сравнение на разрешаващата способност, която може 

да се постигне чрез десйтвителна апертура (ако РЛС на SENTINEL-1 бяха 

с такава) е 3,15km, при използването на Нефокусиран SAR е 139m, a при 

Фокусиран – под 5m  

При SAR са налични геометрични изкривявания на изображенията, 

защото земните обекти се разполагат на позиции по линията на 

изображението като функция от разстоянието им до антената – не като 

функция на разстоянието помежду им на земята. 

SAR могат да се конфигурират да излъчват в една поляризация и да 

приемат в друга. Някои видове нови полиметрични SAR са способни да 

излъчват и приемат както хоризонтална, така и вертикална поляризация, 

което позволява да се приемат HH, HV, VH и VV отражения едновременно.  

Всички изображения от SAR неизменно съдържат шум. 

Непостоянните импулсни смущения се проявяват в изображението като 

видимо случайно разположение на пиксели които са натрапчиво ярки или 

тъмни. Това се поражда от необходимостта изображението от SAR да се 

формира, чрез кохерентена обработка на получените сигнали.[49,71] 

Съвременните сателитни SAR могат да сканират Земната повърхност 

в 3 основни работни режима. От избора на работния режим се определя 

площта на обследваната повърхност и разделителната способност на 

изображението. Основните режими са Strip Map (SM), ScanSAR и 

Spotlight. Strip Map е режим, при който посоката на радарния лъч е 

фиксирана в конкретен сноп. Негово предимство е добрата разделителна 
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способност и сравнително голямата сканирана площ. Режимът ScanSAR 

се използва за изкуствено създаване на по-широк размах по разстояние – 

общ сноп. Постига се, чрез промяна на ъгъла на падане на радарния лъч в 

комбинация с промяна на ъгъла по азимут. Различните ъгли на падане 

водят до различни снопове. Предимството му е голямата площ, която се 

обследва, а недостъатък е по-ниската резолюция спрямо SM. При 

режимът Spotlight всеки излъчен импулс в рамките на периода на 

сканиране попада върху един и същ район с малка площ от Земната 

повърхност. Така се постига изключително висока разделителна 

способност по азимут, което е най-голямото му предимство. Недостатък 

е малката площ на обследване. 

Заключения и изводи по втора глава 

Начинът на изобразяване на РЛ изображение е коренно различен при 

БРЛС с действителна апертура и сателитни РЛС със синтезирана 

апертура. Бревговите РЛС са предназначени за откриване на обекти по 

морската повърхност и тяхното проследяване, което се осъществява 

благодарение на цикличния обзор на една и съща част от морското 

пространство. Сателитните РЛС се използват за множество 

предназначения и цикличността им на обзор на дадено пространство може 

да е от порядъка на 1-3 дни. Направено е сравнение на основни 

технически характеристики и възможности на двата типа РЛС. 

Изводи: 

- Резултатите от сравняването на двата типа РЛС показват, че БРЛС 

притежават ограничен обхват, но извършват постоянно наблюдение на 

морската повърхност, докато при спътниковите РЛС интервалите между 

две последователни изображения са твърде продължителни. Това налага 

изискването за интеграция на изображенията от двата типа РЛС.  

- И двата типа РЛС позволяват автоматично откриване на целите, но 

при сателитните е необходимо извършване на допълнителна обработка 

или ползване на информация от други източници (например 

Автоматичната Идентификационна Система - AIS) за определяне на 

техните параметри на движение. 

- Независимо, че различните видове смущения оказват по-малко 

влияние върху качеството на РЛ изображение при РЛС със синтезирана 

апертура, могат да бъдат използвани едни и същи алгоритми за 

подтискане на смущенията и подобряване на качеството на РЛ 

изображение. 
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ГЛАВА III 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КООРДИНАТИ И ПАРАМЕТРИ НА 

ДВИЖЕНИЕ НА КОРАБИ ЧРЕЗ САТЕЛИТНА РЛС СЪС 

СИНТЕЗИРАНА АПЕРТУРА[8,26,27,36,37,62,] 

Разгледани са трите механизма за откриване на плавателни съдове в 

морето и океана от SAR изображение: (1) пряко откриване на кораби - 

отразени импулси от структурата на самия кораб, (2) отличаване на 

килватерни линии от кораби и (3) разпознаване на петна по морската 

повърхност, произлизащи от изтичане на нефтопродукти. 

Проучени са възможностите за филтриране и откриване на цели в РЛ 

изображение. Най-често използваният метод с променлив праг е известен 

като откривател с постоянна вероятност за лъжлива тревога - CFAR 

(Constant False Alarm Rate). Прагът се изменя така, че винаги запазва 

вероятността за лъжлива тревога една и съща използвайки функцията на 

плътността на разпределение на вероятностите на фоновия шум. Друг 

разпространен метод с променлив праг е така нареченият „Адаптивен 

праг“. Постига се като стойността на текущата клетка се сравнява със 

статистическата стойност на околните клетки. Използва се коефициент и 

съществуват разновидности на алгоритмите на оформяне на стойността 

на прага. Важно е да се отбележи, че в този случай вероятността за 

лъжлива тревога е променлива [33].  

Съществуват филтри за премахване на шумове и смущения в РЛ 

изображения, които обхващат повече от една развивка. Пример за такава 

обработка е известният „Пълзящ прозорец“ (Moving / Sliding window). 

Въпреки, че прилагането на филтрите може да подобри изображението, 

трябва да се внимава, защото е възможно цел с малки размери да бъде 

заличена.  

Разработен е двумерен CFAR откривател използващ средната стойност 

на съседните клетки – 2D CFAR. Използван е комбиниран метод, при 

който двумерен CFAR откривател обработва данни от суровото РЛ 

изображение и ги прилага върху филтрираното[15]. 

Методи за откриване на цели от GRD изображения са дискутирани  в 

[19,33] където се препоръчва използването на адаптивен праг. 

Препоръчан е алгоритъмът използван в софтуерният продукт SUMO. 

Индивидуално откритите пиксели от един и същи кораб се групират в 

съвкупност, когато кораба обхваща много пиксели. Проведени са 
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експерименти с реални SAR изображения MATLAB с посочения 

адаптивен праг и резултатите са представени на фиг.III.12 – в ляво е 

суровото РЛ изображение, в дясно – резултата с автоматичния откривател 

на цели. Ясно се виждат премахнатите смущения. Откритите цели са 

оградени и точно отговарят на визуалните цели от суровото изображение. 

 

Фигура III. 1 – Приложен откривател на цели с адаптивен праг 

Подвижни цели в SAR изображение 

Оценката на движението на цел при РЛС със синтезирана апертура се 

основава на възможността да се определи нейната радиална скорост. Това 

се осъществява благодарение на измерване на Доплеровото отместване на 

честотата на приетия сигнал в комплексните SLC SAR изображения.  

Движението на цел предизвиква нежелано Доплерово отместване на 

честотата на приетия сигнал, който се фокусира при нулев доплер, което 

води до дефокусиране на изобразяването на подвижната цел, т.е. 

отместване от действиетлната ѝ позиция[52]. На фиг.III.13 се вижда 

моторен кораб „MSC Eleonora” тип контейнеровоз, плаващ на курс 256,6˚ 

със скорост 16,8 възела. Изображението е от сателит SENTINEL-1А с курс 

194,2˚, снето на 17.08.2019г в 04:32 UTC, в морски район южно от Гърция. 

Разликата в курса на сателита и на кораба е 62,4˚, като корабът се 

отдалечава от сателита с радиална скорост 3,3m/s. Ясно се вижда 

килватерна струя и отместването на кораба в посока север, което е 

измерено около 400m от предполагаемата позиция в началото на 

килватерната струя [7]. 
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Фигура III. 2 – Отместване на кораб от реалното му местоположение 

Анализиран е модела на получените сигнали от точкова подвижна цел 

при сателитна РЛС със синтезирана апертура. На фиг.III.14, в точка P с 

координати x0 и y0 се намира точкова цел, която може да бъде малък кораб. 

Целта се движи със скорост Vsh, за кратък период от време t. За този 

период изминава дистанцията Vsh.t достигайки точка P’ с координати 

съответно x и y. Приема се, че точковата цел се движи праволинейно с 

постоянна скорост в земната равнина. 

 

Фигура III. 3 – модел на подвижна точкова цел 
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В резултат от направените анализи се стига до следните изводи: 

- разстоянието до точкова цел, като функция на времето може да бъде 

изчислена чрез: 

𝑅(𝑡) ≈ 𝑅0 −
𝑦0𝑉𝑠ℎ 𝑦.𝑡

𝑅0
+

(𝑉𝑆𝐴𝑇−𝑉𝑠ℎ 𝑥)2⋅𝑡2

2𝑅0
  (III.8) 

- радиалната скорост в наклонената равнина на целта Vr се отнася към 

хоризонталната ѝ скорост Vsh y по следния начин: 

𝑦0

𝑅0
=

𝑉𝑟

𝑉𝑠ℎ 𝑦
= 𝑠𝑖𝑛𝛹  (III.9) 

- ако са известни ъгълът на падане ψ  и радиалната скорост в 

наклонената равнина Vr, то може да се изчисли радиалната скорост на 

целта в хоризонталната равнина Vsh y: 

𝑉𝑠ℎ 𝑦 =
𝑉𝑟

𝑠𝑖𝑛𝜓
   (III.10) 

- Радиалната скорост в наклонената равнина на точкова цел Vr е 

неизвестен параметър , който може да бъде изчислен чрез измерване на 

Доплеровото отместване на сигнала от комплексно изображение. 

- Отразеният сигнал �̇�(𝑡) на подвижна цел на разстояние R(t) е: 

�̇�(𝑡) = |�̇� (𝑡 −
2𝑅0

𝑐
)| exp (−𝑗

4𝜋

𝜆
𝑅(𝑡)) = |�̇�|exp (−𝑗Φ) (III.11) 

От III.11 се вижда, че движението на целта влияе на фазата на 

отразения комплексен сигнал. От теорията за антените е известно, че 

квадратичната фазова грешка води до дефокусиране на изображението. 

Също така промяната на честотата на отразения сигнал при радари с ЛЧМ 

причинява пространствено отместване на целта в радарното изображение. 

Това отместване за точкова цел може да бъде изчислено в метри [18] чрез:  

∆𝑥 =
𝑅0

𝑉𝑆𝐴𝑇
𝑉𝑠ℎ𝑦 sin 𝛹  (III.13) 

От уравнение III.13 става ясно, че най-важният параметър за оценка в 

SAR изображението е радиалната скорост на кораба.[67]. 

Двете основни уравнения III.10 и III.13 са използвани при 

разработката на алгоритъм за откриване на цели и определяне на техните 

параметри на движение. На базата на този алгоритъм е разработена 

методика за откриване на цел и определяне на нейната радиална скорост.  
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Предполага се, че оценка на радиалната скорост Vshy е възможна при 

едноканална SAR система ако се приеме, че скоростта на кораба е много 

по-малка от скоростта на движение на сателита, което е приемливо за SAR 

системи, наблюдаващи бавноподвижни цели като кораби.  

Алгоритъм за откриване на подвижни цели и техните 

навигационни параметри 

За целите на дисертационния труд е разработен алгоритъм (вж фиг. 

III.17), който е реализиран в среда на софтуерният продукт MATLAB и се 

подпомага от вградени в MATLAB функции.  

 

Фигура III. 4 – Алгоритъм за определяне на навигационни параметри на цел. 
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Операторът избира обекта на изследване, използвайки предварителни 

данни от друга система, като AIS или брегови РЛС. Избираният район, в 

който се намира кораба се нарича „чип“.  

В MATLAB се извършва бинарно сегментиране на изображението. 

Приема се, че в дадения пиксел има сигнал, ако абсолютната стойност на 

интензитета му надвишава следния праг: 

𝑆(𝑥, 𝑦) =  √𝐼(𝑥, 𝑦)2 + 𝑄(𝑥, 𝑦)2  (III.14) 

𝑆(𝑥, 𝑦) >  𝐼𝑇     (III.15) 

𝐼𝑇 = < 𝑆(𝑥, 𝑦) > +𝑇 ∙ 𝜎𝑆(𝑥,𝑦)  (III.16) 

Където в разработения алгоритъм се използва коефициент „T“ със 

стойност от 2 до 5. 

Използват се  вградени функции в програмата MATLAB за обработка 

на изображения, приложими за откриване на разпределени цели или цели, 

разпростиращи се в повече от един пиксел след фокусиране. Приема се, 

че повечето кораби са разпределени цели, защото РЛС на SENTINEL-

1A/B предоставя изображения с висока резолюция. След бинарната 

сегментация изображението се разделя на региони от съвкупности. 

Измерват се геометричните размери на отделните съвкупности. Размерът 

на региона (съвкупността) се изразява в площ (AS)  [54]. Тази площ 

представлява броя на свързаните (съседни) пиксели, чиито интензитет е 

над прага на откриване. Региони с площ надвишаваща определен праг на 

идентификация (AТ)  се класифицират като разпределена цел: 

𝐴𝑆 > 𝐴𝑇    (III.17) 

Чрез съставения регион се определят центроид, описан правоъгълник 

и  описана елипса. Центроидa дава позицията на целта в двумерни 

(географски) координати, а описаният правоъгълник се използва за 

измерване на комплексната честота. 

На фигура III.18б) е изобразен чип с интензитета на пикселите. 

Извършена е бинарна сегментация с праг на откриване 𝐼𝑇 = < 𝑆(𝑥, 𝑦) >
+ 2. 𝜎𝑆(𝑥,𝑦). Осъществено е отделянето на един регион с праг на 

идентификация AТ = 30, изчислени са описан правоъгълник, центроид и 

ориентация на основната ос. Резултатът от бинарната сегментация на 

изображението е показан на фигура III.19. 
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Фигура III. 18 б) Фигура III. 5 – Бинарно 
сегментирано изображение  

Благодарение на описания правоъгълник е избрана матрица с входящи 

данни �̇�(𝑥, 𝑦) с кохерентната част от сигнала, съдържаща енергията на 

отразения от целта радио сигнал. Чрез бързо преобразуване на Фурие 

(FFT) комплексният спектър Fx се изчислява, за да се намери 

комплексното Доплерово отместване. За да се осъществи по-достоверно 

изчисление се приема, че целта отразява радио вълните по един и същ 

начин по време на движението си и основния ефект от това е, че 

промяната на фазата се запазва постоянна при отражения от основните 

блестящи точки. Азимуталният спектър по оста X от кохерентната част на 

сигналната матрица на целта, селектирана с описаният правоъгълник е 

осреднена по дистанция, т.е. по оста Y на фиг. III.14. Също така се приема, 

че целта през този кратък период от време се движи праволинейно и с 

достатъчно ниска скорост. За бързоподвижни цели Доплеровото 

отместване не може да бъде измерено еднозначно. Ограниченията в 

измерването се определят с израза: 

−
𝑃𝑅𝐹

2
≤   �̇�𝐷𝑜𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟   ≤

𝑃𝑅𝐹

2
  (III.19) 

За SENTINEL-1A/B PRF = 500 Hz, т.е. абсолютната стойност на 

ограничението е 250 Hz. Което означава, че радиалната скорост на целта 

не трябва да преминава 6,93 m/s. 
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На фиг.III.20 е показано изображението, което попада в описания 

правоъгълник и се подлага на спектрална оценка.  

 
Фигура III. 6 – Изображение, което се подлага на   Фигура III. 7 – Спектър на сигнала в  

спектралната оценка     описания правоъгълник 

На фиг.III.21 е показан резултатът – спектъра и неговият максимум, на 

база на който се изчислява радиалната скорост Vr на целта: 

𝑉𝑟 = �̇�𝑚𝑎𝑥 .
𝜆

2
    (III.20) 

Оценената радиална скорост дава възможност да се изчислят курса на 

целта и нейната скорост (по курса). Ориентацията на основната ос на 

описаната елипса представлява диаметралната равнина на кораба, но 

единствено чрез нея не може да се определи как са разположени носа и 

кърмата. За определянето посоката на носа, т.е. курса на кораба се взема 

предвид радиалната скорост. Когато тя е положителна целта се движи в 

посока към сателита, ако е отрицателна – се отдалечава от сателита. 

Взима се предвид, че SAR на SENTINEL-1A/B е винаги дясно-гледаща. 

Когато са известни посоката на сателита ξ, движението на целта спрямо 

него и нейната ориентация може да се вземе еднозначно решение за курса 

на кораба. 

Скоростта, с която корабът се движи по курса му може да се изчисли, 

когато са определени курса на кораба и радиалната му скорост Vsh y: 

𝑉𝑠ℎ =
𝑉𝑠ℎ 𝑦

cos 𝛼
   (III.21) 

Където: 

Vsh y – радиалната скорост на кораба в земната равнина; 

α – ъгълът между изчисления курс на кораба и посоката на 

радиалното движение Arad. 
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Заключения и изводи по трета глава 

В трета глава е описано разработеното в дисертацията приложение за 

откриване на цели и индикация на подвижни цели, подпомагано от 

оператор. Операторът посочва прозорец/чип от SAR изображението и 

компютърът автоматично открива целта на базата на предварителна 

информация и зададени параметри на откриване. Освен прозорецът с 

целите операторът трябва да дефинира 2 прага – праг на откриване по 

амплитуда IT и праг на идентифициране на цел по площ - AT. Прагът на 

откриване по амплитуда се формира чрез средно квадратично отклонение 

и средната стойност на интензитета и константа избрана от оператора, а 

прагът по площ се изразява в брой съседни открити пиксели. Ако 

резултатът е отрицателен операторът може да промени праговете за 

получаване на най-достоверни резултати. Като резултат от обработката 

предложения алгоритъм предоставя координати на целта в геодезичната 

система WGS-84, курс, скорост по курса и радиална скорост. 

Изводи:  

- Въпреки, че корабите могат да бъдат открити по три начина в SAR 

изображението, само прякото отражение дава възможност за точно 

определяне на позицията на кораба и оценка на неговото движение; 

- Разработеният автоматичен откривател на цели в MATLAB, 

използващ адаптивни прагове по амплитуда и по площ работи успешно в 

открито море, т.е. далеч от брега; 

- Теоретично е възможно измерването на радиална скорост на цел. 

Следователно е възможна индикация на подвижни цели, макар само 

когато целта има радиална скорост спрямо посоката на движение на 

сателитната РЛС. В случаите, когато цел се движи точно в посоката на 

движение на сателита или противоположната посока няма радиална 

скорост, но вероятността за такива курсове е нищожно малка; 

- Отместването на изображението на подвижна цел може да бъде 

коригирано чрез измерената радиална скорост; 

- След успешно откриване на цел, определяне на посоката на главната 

ос и радиалната скорост теоретично е възможно изчисляване на реалните 

курс и скорост на целта. 
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ГЛАВА IV 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕГРИРАНЕ НА 

НАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ ОТ САТЕЛИТНИ И 

БРЕГОВИ РАДИОЛОКАЦИОННИ СТАНЦИИ 

Следвайки алгоритъма, представен в гл.III са направени изследвания 

на няколко цели в SAR изображение. Избрано е изображение от 

14.05.2018г. в 04:13:31ч. по UTC. Тогава сателитът SENTINEL-1B 

прелита в южна посока, сканирайки българския бряг на Черно Море. За 

да работи предложеният алгоритъм са нужни: 

- Предварителна информация за целите; 

- SAR Изображение в SLC формат, с наличните цели; 

- Метаданни за сателитната платформа. 

За проверка на получените резултати от обработката на SAR 

изображенията са необходими данни от други източници. За целта са 

използвани данни от AIS и брегови РЛС на VTMIS на Р. България. 

Избрани са 4 кораба, които са в обхвата на системата в посоченото време 

за същия ден, по следните критерии: 

- да имат радиална скорост спрямо курса на сателита; 

- да бъдат лесно откриваеми в SAR изображението; 

- да бъдат повърхностно разпределени; 

- да се намират в обхват на системата AIS; 

- да се намират в обхват на бреговата РЛС система. 

Избраните цели са: 

1. m/v Lisbon Trader,  C/S: A8TV8,  MMSI: 636091858 

2. m/v Esperanza,   C/S: E5U2740,  MMSI: 518793000 

3. m/v Jilda,    C/S: 3FAG5,  MMSI: 373157000 

4. m/v Kavarna,   C/S: V4JW3,  MMSI: 341400000 

Предварителната информация е необходима, за да могат да се 

идентифицират целите и да бъдат открити в SAR изображението. Тази 

информация се взима от AIS на VTMIS. Необходимата информация е 

идентификация на кораба, неговата позиция и размери. Допълнителна 

информация е достъпна чрез уеб приложения за наблюдение на корабния 

трафик, базирани на AIS приемници, напр. VTExplorer. Обобщени данни 
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от двете независими системи AIS и РЛС за избраните цели са събрани в 

табл.IV.1. 

Таблица IV.1 

Nº Име 
Позиция 
(РЛС) [φ;λ] 

Позиция 
(AIS)[φ;λ] 

Курс 
(РЛС)[°] 

Курс 
AIS [°] 

Скорост 
РЛС [°] 

Скорост 
AIS [°] 

1 
Lisbon Trader 

42°42.88 N; 
029°02.18 E 

42°42.78 N; 
029°02.17 E 

350,4 356,0 12,1 13,0 

2 
Esperanza 

42°54.16 N; 
028°51.96 E 

42°54.15 N; 
028°51.95 E 

174,9 175,4 7,7 7,8 

3 
Jilda 

43°16.87 N; 
029°02.52 E 

43°16.84 N; 
029°02.56 E 

283,2 285,1 9,5 10,0 

4 
Kavarna 

42°18.03 N; 
028°41.79 E 

42°18.04 N; 
028°41.98 E 

n/a 284,7 n/a 7,9 

От табл.IV.1 се вижда, че разликите между данните от двете системи 

са малки. Те са в следствие от систематични и случайни грешки, 

разрешителна способност и пр.  

От сървърът на ESA са свалени две SAR изображения в различен 

формат, които обхващат един и същи географски район и са снети в един 

и същи момент. Правени са в режим IW и са разновидностите на 

продуктите от Първо ниво – GRD и SLC. Изображението GRD се използва 

за визуализация на интегрирането на изображенията с брегови РСЛ. 

Изображението SLC се използва за обработка в MATLAB, за спектрална 

оценка на целта и изчислението на параметрите ѝ на движение.  

Данните за позициите на корабите от табл.IV.1 са използвани за 

локализиране и идентификация на целите в SLC SAR изображението.  

За всяка от целите се мащабира изображението, след което желания 

регион от него се подлага на геометрична обработка, която проектира 

наклонената равнина на SLC изображението в земна равнина. Полученото 

РЛ изображение се експортира във табличен формат CSV, който съдържа 

в матрична форма I/Q сигналите на SLC SAR изображението.  

Метаданните, които са необходими за алгоритъма се взимат от XML 

файлове, съдържащи се в архива на SLC изображението. MATLAB 

извлича данни за позицията и движението на сателита от тях и чрез тях 

изчисляваа параметрите на сателита, необходими за последващите 

изчисления, измервания и оценки. 
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Прилагане на алгоритъма върху Цел 1 – m/v Lisbon Trader 

На фиг.IV.6 е показан чип с кораб “Lisbon Trader”. 

 
Фигура IV. 1 – SLC SAR изображение на „Lisbon Trader” 

Обработка на SCL SAR изображение при поляризация VH 

 
Фигури IV. 2 и IV.8 - Изображение по интензитет при VH поляризация в MATLAB, 
Бинарно сегментиране с параметри T = 4; AT = 30 и осреднен енергиен спектър 

Обработка на SCL SAR изображение при поляризация VV 

 

Фигури IV. 3 и IV.10 - Изображение по интензитет при VV поляризация в MATLAB, 
Бинарно сегментиране с параметри T = 3; AT = 30 и осреднен енергиен спектър 
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В табл.IV.5 са показани изчислените параметри на „Lisbon Trader” от 

SCL SAR изображение и данни от VTMIS: 

Таблица IV.5 

Цел, източник 
Позиция Курс [°] скорост 

Ширина [°] Дължина [°] (Жирокомпас) SOG [kn] радиална [m/s] 

Lisbon Trader, VTMIS AIS 42°42.782' N 029°02.173' E 356(358) 13 2,1 

Lisbon Trader, VTMIS РЛС 42°42.881' N 029°02.180' E 350,4 12,1 2,5 

Lisbon Trader, SAR VH 42°42.911' N 029°02.219' E 358,9 21,3 -2,8 

Lisbon Trader, SAR VV 42°42.919' N 029°02.221' E 357,5 17,9 -2,6 

 

Прилагане на алгоритъма върху Цел 3 – m/v Jilda  

На фиг.IV.16 е показан чип с кораб “Jilda”.  

 

Фигура IV. 4 – SLC SAR изображение на „Jilda” 

Обработка на SCL SAR изображение при поляризация VH 

 

Фигури IV. 5 и IV.18 - Изображение по интензитет при VH поляризация в MATLAB,  
Бинарно сегментиране с параметри T = 2; AT = 30 и осреднен енергиен спектър 
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Обработка на SCL SAR изображение при поляризация VV 

 

Фигури IV. 6 и IV.20 - Изображение по интензитет при VV поляризация в MATLAB,  
Бинарно сегментиране с параметри T = 3; AT = 30 и Осреднен енергиен спектър 

 

В табл.IV.7 са показани изчислените параметри на „Jilda” от SCL SAR 

изображение и данни от VTMIS. 

Таблица IV.7 

Цел, източник 

Позиция Курс [°] скорост 

Ширина [°] Дължина [°] (Жирокомпас) SOG [kn] 
радиална 
[m/s] 

Jilda, VTMIS AIS 43°16.857' N 029°02,451' E 283,4 (282) 9,9 5,9 

Jilda, VTMIS РЛС 43°16,876' N 029°02,411' E 282,6 9,5 4,9 

Jilda, SAR VH 43°17,016' N 029°02,598' E 280,7 13,1 -6,8 

Jilda, SAR VV  43°17,009' N 029°02,601' E 280,5 8,4 -4,3 

 

Оценка на отместването на РЛ изображение на целите 

След прилагането на алгоритъма и получаването на резултатите е 

направена оценка и сравнение на отместването на РЛ изображение на 

целите от реалното им местоположение. Въведени са следните термини за 

да се избегне нееднозначност при боравенето с наличните измерени и 

определени параметри от брегови и сателитни РЛС: 

- Географски координати (позиция) измерени чрез брегови РЛС - 

φРЛС и λРЛС ; 

- Географски координати (позиция) измерени от SLC SAR 

изображение чрез предложения алгоритъм – φSAR и λSAR; 
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- Истински курс - COG - посока на движение на цел определена 

от брегови РЛС;  

- Оценен курс – посоката на движение на целта определена чрез 

предложения алгоритъм – HDGSAR; 

- Жирокомпасен курс- HDGAIS – курс на кораба по жирокомпас, 

получен чрез брегови AIS. 

- Истинска скорост - VРЛС – скорост определена от брегови РЛС; 

- Оценена скорост – VSAR – скоростта определена чрез 

предложения алгоритъм; 

- Изчислена радиална скорост - VrРЛС – радиална скорост в 

земната равнина, изчислена на база курс и скорост на целта определени 

от брегови РЛС, спрямо пътя на сателита;  

- Оценена радиална скорост  - VrSAR – скоростта, която се 

изчислява чрез бързо преобразувание на Фурие на осреднения честотен 

спектър на целта; 

- Очаквано отместване – величината на отместването на РЛ 

изображение на цел определена чрез „изчислената радиална скорост - 

VrРЛС“, т.е. изместването, което се очаква на база известните курс и 

скорост от брегови РЛС; 

- Оценено отместване - величината на отместването на РЛ 

изображение на цел изчислена чрез използването на „оценената радиална 

скорост - VrSAR“, т.е. колко трябва да бъде отместването според 

предложения алгоритъм; 

- Измерено отместване – разликите между координатите на 

целите измерени чрез брегови и сателитни РЛС φРЛС  - φSAR  и λРЛС - λSAR. 

Забележки: 1) При всички параметри с индекс „SAR“ се разбира 

обобщеното използване на SAR изображения. Когато се конкретизира 

използваната поляризация индексът се заменя с „VH“ или „VV“, според 

поляризацията. 2) За m/v “Kavarna” се вземат данните, получени от 

бреговите AIS, не от РЛС. 

На база на данните от системите VTMIS на Р. България за курс и 

скорост на избраните цели чрез израз III.21 са изчислени техните 

радиални скорости VrРЛС = Vsh y, показани в таблици IV.5, 6, 7 и 8. 

Използвайки наличните радиални скорости очакваните отмествания (Δx) 

представени в табл.IV.9 са изчислени с помощта на формула III.13. 

Останалите използвани величини, се съдържат в метаданните на SAR 

изображението или се изчисляват посредством тях. 
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Таблица IV.9 

Цел ΔxРЛС [m] 

Lisbon Trader 155,6 

Esperanza 83,0 

Jilda 312,2 

Kavarna 264,1 

Трябва да се отбележи, че очакваното отместване е в посока на 

движението на сателита – ξ = 193,8°. Използвайки формули IV.4 и IV.5 са 

изчислени очакваните отмествания на изображението на целите по 

географските координати, след което са превърнати в метри (вж 

табл.IV.10. 

∆𝜑 = ∆𝑥. cos 𝜉  (IV.4) 

∆𝜆 = ∆𝑥. sin 𝜉  (IV.5) 

Където: 

∆𝜑 – отместване по меридиана; 

∆𝜆 – отместване по паралела; 

Таблица IV.10 

Цел 
Очаквано отместване [m] 

ΔφРЛС [m] ΔλРЛС [m] 

Lisbon Trader 151,1 37,1 

Esperanza 80,6 19,8 

Jilda 303,2 74,5 

Kavarna 256,5 63,0 

За да се онагледят разликите е създадена сравнителна таблица IV.11, 

където са показани разликите между очакваните и измерените 

отмествания, за двете поляризации: 

Таблица IV.11 

Цел 
Разлики при VH  Разлики при VV 

Δφ [m] Δλ [m] Δφ [m] Δλ [m] 

Lisbon Trader 95,6 15,9 80,8 18,7 

Esperanza 15,7 4,6 30,5 10,1 

Jilda 44,0 177,6 56,9 181,7 

Kavarna 26,8 58,9 30,5 35,6 

Вижда се, че разликите между очакваните и измерените отмествания 

са пренебрежимо малки. Дължат се на грешки при измерване на 
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позицията на цел, точността на измерваните координати, разрешителната 

способност на SENTINEL-1A/B в режим IW.  

Чрез формула III.13 са изчислени отмествания ∆xVH и ∆xVV  

използвайки оценената радиална скорост на целите. След това са 

изчислени и стойностите на разликите в географските координати, които 

са представени в табл.IV.12. Получените данни са сравнени с очакваното 

отместване изчислено на база скоростта от бреговите РЛС – табл.IV.13. 

Представените резултати показват високата точност на оцененото по 

предложения алгоритъм отместване. 

Таблица IV.13 

Интегриране на навигационна информация 

В таблици IV.5, 6, 7 и 8 са показани позициите на целите в географски 

координати. Вижда се, че има разлики между координатите от бреговите 

и сателитните РЛС, които са превърнати в метри за по-нагледно 

представяне. Съставени са 2 таблици IV.14 и 15, заради наличието на SAR 

изображение в 2 поляризации. Поради липса на позиция от Брегова РЛС 

за цел “Kavarna” нейните данни са сравнени с AIS. 

Таблица IV.14 

Разлики между брегови РЛС и SAR VH  

Цел По меридиана [m] По паралела [m] 

Lisbon Trader 55,6 53,1 

Esperanza -96,3 24,4 

Jilda 259,3 252,1 

Kavarna 283,4 4,1 

Таблица IV.15 

Разлики между брегови РЛС и SAR VV  

Цел По меридиана [m] По паралела [m] 

Lisbon Trader 70,4 55,8 

Esperanza -111,1 29,9 

Jilda 246,3 256,2 

Kavarna 287,1 -27,4 

Цел 
Разлики м/у очаквано и оценено отместване [m] 

ΔxРЛС  - ΔxVH ΔxРЛС  - ΔxVV ΔφРЛС - ΔφVH ΔλРЛС - ΔλVH ΔφРЛС - ΔφVV ΔλРЛС - ΔλVV 

Lisbon Trader 18,7 6,2 18,1 4,5 6,0 1,5 

Esperanza 221,7 111,5 215,3 52,9 108,3 26,6 

Jilda 122,0 37,7 118,4 29,1 36,6 9,0 

Kavarna 178,3 2,6 173,1 42,5 2,5 0,6 
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В повечето случаи се виждат малки разлики. Отбелязва се наличието 

на отместване на РЛ изображение на целите в SAR, което бе пресметнато. 

Корекцията се прилага за да се добият по-точни данни за географските 

координати на целите от сателитните РЛС. Съставени са 2 таблици за 

сателитните изображения в различните поляризации. В табл.IV.16 са 

представени разликите между измерените от бреговите РЛС географски 

координати на целите (за “Kavarna” получените от AIS) и измерените от 

сателитните РЛС координати коригирани чрез оценените отмествания 

спрямо VH поляризираното SAR изображение. В табл.IV.17 са спрямо 

VV поляризираното SAR изображение. 

Таблица IV.16 

Разлики между брегови РЛС и коригирани SAR VH  

Цел По меридиана [m] По паралела [m] 

Lisbon Trader 113,7 0,0 

Esperanza 392,2 9,8 

Jilda 162,4 -172,9 

Kavarna 146,3 -15,6 

Таблица IV.17 

Разлики между брегови РЛС и коригирани  SAR VV  

Цел По меридиана [m] По паралела [m] 

Lisbon Trader 86,8 -44,3 

Esperanza 300,0 -8,0 

Jilda 20,3 -206,1 

Kavarna -28,0 20,4 

От представените данни се вижда, че след корекция на географските 

координати, определени от сателитна РЛС, разликите са допустимо 

малки, в рамките на грешките от използваните радиотехнически средства. 

Изключение прави цел „Esperanza”, при която е налична голяма грешка 

между реалната и определената радиална скорост, при курс на кораба, 

близък до този на сателитната платформа. 

В табл.IV.18 и 19 са показани разликите между измерените параметри 

на движение от БРЛС и определените чрез предложения алгоритъм от 

сателитните РЛС. Разликата в курсовете е взета на база получения от AIS 

жирокомпасен курс на целите, защото това е посоката на диаметралната 

равнина на кораба, която всъщност се вижда и определя от сателитното 

РЛ изображение. 
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Таблица IV.18 

Разлики между брегови РЛС и SAR VH  

Цел Курс [°] SOG [kn] радиална скорост [m/s] 

Lisbon Trader 8,5 9,2 0,3 

Esperanza 12,6 76,3 3,4 

Jilda -1,9 3,6 1,9 

Kavarna -1 5,2 -2,7 

Таблица IV.19 

Разлики между брегови РЛС и SAR VV  

Цел Курс [°] SOG [kn] радиална скорост [m/s] 

Lisbon Trader 7,1 5,8 0,1 

Esperanza 11,9 40 1,7 

Jilda -2,1 -1,1 -0,6 

Kavarna -0,2 0,1 0.0 

Забелязва се по-висока точност на определяне на курса, при цели с 

курсови ъгъл близък до нормалата към линията на движение на сателита. 

Определените курсове на цели с остър курсови ъгъл спрямо линията на 

пътя на сателита са с по-голяма, но допустима грешка. Забелязват се 

големи разлики при оценената скорост само в случая на m/v “Esperanza”. 

Причините за това са две - относително голяма грешка при оценяването 

на радиалната скорост и факта, че малки грешки при остри курсови ъгли 

водят до голяма разлика в крайната стойност на определената скорост. 

За визуализирането на интеграцията на навигационната информация 

са използвани: SNAP, NaviHarbour Player – възпроизвежда запазени данни 

от системата VTMIS, софтуер за обработка на растерни изображения. В 

SNAP са обработени SAR изображения в GRD формат. След  

допълнителна обработка за корекция на елипсоида изображението може 

да бъде наложено върху морска навигационна карта в геодезична система 

WGS-84. С помощта на NaviHarbour Player се изработва аналогично 

изображение с данни от РЛС, което се използва за база. Върху него се 

наслагва изображението от SNAP. В софтуера за обработка на растерни 

изображения се прилага филтрация на изображението от SNAP, 

благодарение на която  изображението изпъква и става ясно различимо. 

Крайния резултат е изобразен на фигури IV.27, 28, 29 и 30, където се 

вижда екрана на VTMIS оператор с насложено РЛ изображение от 

сателитната РЛС в черно. В сиво е изображението от бреговата РЛ 

система. В „а)“ на всяка фигура SAR изображението е позиционирано 
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така, че да отговаря на позицията на изображение на целта придобито в 

режим IW; в „б)“  и „в)“ на фигурите SAR изображението на целта е 

позиционирано така, че да отговаря на изчислените коригирани 

координати в съответните поляризации - по VH в центъра и VV в дясно, 

т.е. приложени са корекциите по паралелите и меридианите. Практически 

в центъра и в дясната част на фигурите се вижда реалното графично 

интегриране на изображенията от брегови и сателитни РЛС. 

 

 

Фигура IV. 7 – интегрирани изображения на цел „Lisbon Trader“ – а) без корекция; б) VH 
корекция; в) VV корекция 
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Фигура IV. 8 - интегрирани изображения на цел „Esperanza“ – а) без корекция; б) VH 
корекция; в) VV корекция 

 

Фигура IV. 9 - интегрирани изображения на цел „Jilda“ – а) без корекция; б) VH 
корекция; в) VV корекция 
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Фигура IV. 10 - интегрирани изображения на цел „Kavarna“ – а) без корекция; б) VH 
корекция; в) VV корекция 

IV.5. Заключения и изводи по четвърта глава 

В четвърта глава практически е приложен разработения алгоритъм от 

гл.III.4 за откриване на цели и оценка на параметрите им на движение. 

Алгоритъмът е приложен върху реално SAR изображение. Избрани са 4 

подходящи цели с налични данни от системата VTMIS на Р. България. 

Сравнени са получените от алгоритъма резултати с получените от VTMIS 

данни. Направена е оценка на отместването на положението на РЛ 

изображения на целите. Изчислени са и са сравнени коригираните РЛ 

позиции на целите. Извършено е графическо интегриране на РЛ 

изображения от брегови и сателитни РЛС.  

Направени са следните изводи: 

- Предложеният алгоритъм е практически приложим. Постигат се 

високи нива на точност. Оценените позиции се различават в рамките на 

допустимите грешки от истинските.  

- Оценените курсове са с висока точност, когато целите се движат 

на големи курсови ъгли спрямо посоката на сателита. Оценените курсове 

при малки курсови ъгли са с по-голяма, но допустима грешка. Оценените 

радиални скорости в повечето случаи са с висока точност, при VV 

поляризацията грешката е по-малка отколкото при VH. Истинската 

скорост е функция на оценените курсови ъгли и радиални скорости на 
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целите, което предполага по-ниска точност. Въпреки това са получени 

някои изключително точни резултати. По-големи грешки се проявяват 

при цел, която се движи на малък курсови ъгъл спрямо посоката на 

сателитната платформа. 

- Потвърждава се възможността за измерване на радиална 

скорост на цел от SLC изображение на едноканална сателитна РЛС със 

синтезирана апертура, както и възможността да бъдат коригирани 

нейните координати чрез измерването на радиалната ѝ скорост от самото 

РЛ изображение. 

- При графическото (визуалното) интегриране практически се 

вижда отместването на РЛ изображения на цели, когато имат висока 

радиална скорост (m/v Kavarna и m/v Jilda) и минималното отместване при 

малка радиална скорост (m/v Esperanza и m/v Lisbon Trader). На практика, 

дори оценените радиални скорости да се различават от истинските, 

точността е достатъчна висока и чрез прилагане на изчислените корекции 

изображенията от брегови и сателитни РЛС съвпадат. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработен е алгоритъм за откриване и определяне на позицията на 

големи бавно движещи се обекти на морската повърхност, както и техните 

параметри на движение по изображение от едноканална сателитна РЛС 

със синтезирана апертура. Алгоритъмът включва откриване на целта, 

очертаване на елипса с центроид и определяне на главната ос на елипсата, 

използвайки изображение по интензитет; измерване на доплеровото 

изменение на честотата и спектрален анализ по I/Q сигналите и фазите 

чрез комплексно SLC SAR изображение; изчисляване на радиалната и 

истинската скорост на целта и нейния курс, на база получените вече 

данни; определяне на отместването на РЛ изображение на цел от реалната 

ѝ позиция чрез определяне на радиалната ѝ скорост; сравняване на 

данните и измерване на разстоянието от истинското положение на цел до 

положението ѝ върху SAR изображение. Алгоритмите са приложени 

върху четири кораба и резултатите са обобщени в таблици. Определени 

са допустимо малки разлики в обобщените сравнителни таблици. 

Направено е визуално наслагване на изображенията от брегови и 

сателитни РЛС. 
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Научно-приложни приноси: 

- Направен е анализ на съществуващите системи за РЛ 

наблюдение на морската повърхност и на техните ограничения; 

- Разработен е алгоритъм за измерване на радиалната скорост на 

цел от SLC изображение на едноканална сателитна РЛС със синтезирана 

апертура; 

- Разработен е алгоритъм за откриване на подвижни цели и 

оценка на скорост и курс на целта от SLC SAR изображение на 

едноканална РЛС със синтезирана апертура; 

- Доказана е високата точност на измерване на координати чрез 

радиолокационни системи;  

Приложни приноси: 

- Визуално е демонстрирано припокриване на РЛ изображения от 

брегови и сателитни РЛС; 

- Практически е доказана достоверността на математическата 

формула за изчисляване на изместването на РЛ изображение на цел в 

следствие на радиална й скорост. 

 

Преспективи 

Предстои статистическа проверка чрез прилагане на алгоритмите към 

голям брой кораби, усъвършенстване на използваните методики, модели, 

както и на самите алгоритми с цел повишаване на точността. 

Планирано е подробно тестване на алгоритъма върху голям брой 

кораби в следните категории: 

- Кораби без ход; 

- Кораби на курс, близък до този на сателита; 

- Кораби с ниска и висока радиална скорост, при различни 

курсове спрямо движението на сателита; 

- Малки кораби, средно големи кораби, големи кораби; 

Предстои проверка на разработения алгоритъм и изследване при 

промяна на: 

- Използвания откривател на цели; 

- Регион подлаган на спектрален анализ; 

- Допълнителна обработка на получения спектър; 

- Входящо SAR изображение; 
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В резултат ще бъде налична методология за определяне на 

параметрите на движение на плавателни съдове в районите отдалечени от 

брега, което спомага тяхната идентификация и проследяване. Това ще 

помогне при операции по търсене и спасяване на море, опазване на 

безопасността на човешкия живот и корабоплаването, опазване на 

околната среда. Също така може да се използва за засилване на 

държавната сигурност, борба с трафик на хора и незаконни стоки, 

бракониерство. Други приложения са проследяването на корабите от 

корабособственици, чартьори, товаро-податели и товаро-получатели, 

пристанищни власти, системи за управление и наблюдение на корабния 

трафик и пр. 
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Abstract 

PhD Thesis: INVESTIGATION OF THE POSIBILITIES FOR 

INTEGRATION OF NAVIGATIONAL DATA FORM COASTAL AND 

SATELLITE RADARS 

Author: Avgustin Albenov Hristov 

Different ship traffic monitoring systems exist and yet there are large areas 

of the ocean where navigational data about the ships is not available. 

In the thesis a review and detailed analysis of modern coastal and satellite 

radar systems and their applicability to ship traffic monitoring serveces has 

been made. The characteristics of coastal and satellite radars in terms of 

determining the parameters of the observed targets and their limitations has 

been estimated. The principle of operation of synthetic aperture radar (SAR) is 

considered and their peculiarities are derived. 

A description of the mathematical dependences for ship detection and 

estimation of its moving parameters by satellite SAR is made, and on their basis 

an algorithm for this is created. The presented algorithm is implemented in the 

MATLAB software environment, creating an automatic target detector using 

adaptive amplitude thresholds. The software implementation uses SAR Images 

from a SAR based on the SENTINEL-1A/B satellite.  

An experimental study was performed on four targets to analyze and 

evaluate the integration of data from coastal and satellite radars and the 

accuracy of determining the position and movement parameters of a slow-

moving large target in open seas. In-situ validation has been conducted by data 

from the SENTINEL-1A/B satellite and the radar system of Bulgarian Vessel 

Traffic Management and Information System (VTMIS). The developed 

algorithm is applied and the analysis of the obtained results presented in tabular 

and graphical form is performed.  

In conclusion, the integration of the navigation information was performed 

and high levels of accuracy were achieved. 


