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10. OPIS SKRÓCONY PRZEDMIOTU:  

 Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z techniką radarowa i lidarową w zastosowaniach 
cywilnych, wojskowych i technikach kosmicznych. W ramach przedmiotu słuchacze poznają 
podstawy teoretyczne technik radarowych i lidarowych w tym podstawy detekcji obiektów i 
estymacji ich położenia, podstawy tworzenia tras obiektów i filtracji Kalman, podstawy technik 
obrazowych SAR i ISAR, zastosowanie radarów w kontroli ruchu lotniczego, nawigacji i ochrony 
obiektów. Przedstawiane są różne techniki radarowe – radary impulsowe, radary z falą ciągłą 
FMCW, szumowe oraz pasywne. Studenci zapoznają się z szeroką gamą aplikacji w tym z radarami 
podziemnymi, radarami samochodowymi, radarami obrony przeciwlotniczej oraz radarami 
nawigacyjnymi i naprowadzającymi. Studenci zapoznawani są również z technikami lidarowymi – 
dalmierzami laserowymi oraz skanerami laserowymi. W tamach przedmiotu studenci robią 
indywidualne projekty – głównie analityczne które przedstawiają na seminarium zaliczeniowym. 
 

11. OPIS PRZEDMIOTU:  

Systemy radarowe i Lidarowe jest przedmiotem mającym na celu zapoznanie słuchaczy z teorią, 
rozwiązaniami technicznymi oraz wykorzystaniem operacyjnym technik radarowych i lidarowych. 
W ramach wykładów studenci zapoznają się z podstawami teoretycznymi propagacji fal radiowych, 
odbiciem fal radiowych od obiektów i wykorzystaniem fali odbitej do wykrywania i obrazowania 
obiektów. Zapoznają się z równaniem zasięgowym radaru, rozkładami stochastycznymi szumów i 
sygnałów, metodami detekcji i stabilizacji poziomu fałszywych alarmów, metodami filtracji 
zakłóceń i ech niepożądanych, metodami estymacji parametrów echa, metodami ekstrakcji plotów, 
filtracji podetekcyjnej, geolokalizacji wykryć i śledzenia z zastosowaniem filtracji Kalmana i filtru 
cząsteczkowego. 
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z radarowymi technikami obrazowymi w tym 
zobrazowaniami z Syntetyczną Aperturą SAR oraz zobrazowaniami z Odwrotną Syntetyczną 
aperturą ISAR.  
Przedstawione będą podstawowe techniki radarowe – radary z mechanicznie sterowaną wiązką, 
radary z elektronicznie sterowaną wiązką, radary wielowiązkowe, technikami SIGMA-DELTA 
technikami MIMO i radarami szeroko wiązkowymi (gapiącymi się).  
W ramach wykładu przedstawione będą różne sygnały sondujące, kompresja sygnałów, analiza 
sygnałów sondujących za pomocą funkcji niejednoznaczności, techniki impulsowe, techniki z falą 
ciągłą FMCW, radary szumowe oraz radary pasywne. 
 
Przedstawione będą techniki realizacji urządzeń radarowych – techniki antenowe, techniki 
mikrofalowe, techniki cyfrowe oraz podejście siecio-centryczne.  Dyskutowane będzie podejście 
kognitywne w technikach radarowych, walce radioelektronicznej, rozpoznaniu obrazowym i 
niekooperatywnej identyfikacji obiektów. 
 
Dyskutowane będą aplikacje technik radarowych i lidarowych w zastosowaniach cywilnych, 
wojskowych i technikach kosmicznych. Studenci zapoznawania są z szeroką gamą aplikacji w tym 
z radarami podziemnymi - ich wykorzystaniem w geologii, archeologii, budownictwie i 
rozminowaniu jak również z radarami samochodowymi – wykrywaniem zagrożeń na drodze, 



sytuacji kolizyjnych, radarami kontroli przestrzeni powietrznej, w tym radarami pierwotnymi, 
wtórnymi i radarami podejścia, radarami obrony przeciwlotniczej, radarami nawigacyjnymi,  
radarami naprowadzającymi naziemnymi i pokładowymi. 
Dyskutowane będą zjawiska i techniki radarów samolotowych i satelitarnych, tłumienie zakłóceń o 
rozszerzonym spektrum Dopplerowskim, techniki wykrywania obiektów naziemnych GMTI, radary 
głowić rakietowych, radary SAR w tym  polarymetryczne i interferometryczne. 
Omawiane będą również techniki wykrywania i identyfikacji sygnałów komunikacyjnych i 
radarowych, kognitywne metody budowania baz danych i ich wykorzystywanie do identyfikacji 
źródeł i śledzenia obiektów przy wykorzystaniu technik multirateralnych PET (Passive Emiter 
Tracking)  
Studeńci zapoznają się z podstawami kognitywnych technik walki radioelektronicznej – zakłócania 
systemów radarowych i obrony radaru przed zakłóceniami. 
Studenci zapoznawani są również z technikami lidarowymi – dalmierzami laserowymi, skanerami 
laserowymi i urządzeniami obrazującymi wykorzystującymi techniki time of flight camera, 
tworzenie obrazów 3D otoczenia, wykrywanie zmian i zagrożeń.  
Na zakończenie dyskutowane będą podejścia sieciocentryczne, budowanie sieci sensorów i fuzji 
danych z sieci wraz z problematyką degradacji informacji w przypadku degradacji łączy lub 
sensorów.  
W tamach przedmiotu studenci robią indywidualne projekty, których wyniki przedstwiają na 
seminarium zaliczeniowym. 
Szczegółowy zakres projektu jest pierwszym etapem projektu uzgadnianym miedzy studentem i 
prowadzącym  – tematyka pokrywa przetwarzanie sygnałów radarowych i lidarowych, fuzje danych, 
implementacje, analizy obszarów aplikacyjnych, analizy możliwości zastosowania technik 
radarowych i lidarowych w wybranych obszarach aplikacyjnych i wiele innych, tak by projekt był 
dopasowany do wiedzy posiadanej przez studenta.  
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13. EFEKTY UCZENIA SIĘ:  

 W zakresie wiedzy: 

 doktorant zna i rozumie podstawy technik radarowych i lidarowych, technologie stosowane w 
systemach radarowych i lidarowych oraz ich obszary zastosowań, ma umiejętność analizowania 
obszarów zastosowań i osiąganych efektów przez pojedynczy sensor i sieć sensorów. 

W zakresie umiejętności: 

Umiejętność analiz literaturowych, umiejętność prowadzenia analiz i rozwiązywania problemów 

W zakresie kompetencji społecznych: 

Prezentacja opracowanych koncepcji i wyników w obszarze przedmiotu, prowadzenia rzeczowych 
dyskusji oraz obrona własnych rozwiązań i własnego stanowiska 

 



  

  


