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Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. publiczna obrona rozprawy 

doktorskiej 

 

mgr inż. Stanisława Rzewuskiego 

 

temat: „ Passive target detection and localization using low power WIFI transmitters as 

illuminators  

 

promotor – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa z Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

prof. Fabrizio Berizzi z University of Pisa Włochy 

dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. Politechniki Białostockiej 

 

Obrona odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i 

Technik Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 

15/19; początek godz. 10.00
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  

 

 

 
  
  

        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
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Rodzaj Pracy: rozprawa doktorska 

Mgr inż. Stanisław Rzewuski 

Tytuł rozprawy:”Passive target detection and localization using low power WIFI transmitters as 

illuminators”  

Promotor- prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa 

 

Streszczenie 

Radary pasywne używają zewnętrznych istniejących źródeł sygnałów oświetlających scenę radarową i 

przetwarzają nadawane przez nie sygnały by wykryć i zlokalizować cele. W ostatnich latach radary 

pasywne przechodzą renesans wraz z wrastająca liczbą systemów potencjalnie mogących być użytych, 

jako źródła sygnału oświetlającego w ciągu ostatnich dekad (GSM, migracja z telewizji analogowej do 

DVB-T, popularyzacja sieci WIFI, DM DAB, WIMAX). Innymi powodami stymulującymi wzrost 

zainteresowania radiolokacją pasywną jest wzrost powszechnie dostępnej mocy obliczeniowej i 

dostępność procesorów Sygnałowych (DSP), Procesorów Graficznych (GPU) i jakości oraz dostępności 

Analogowo-Cyfrowych konwerterów (ADC/DAC) W tej pracy autor skupia się na systemie radiolokacji 

pasywnej wykorzystujących nadajniki niskiej mocy sieci WIFI. Autor przeprowadził eksperymenty 

potwierdzający przydatność radarów pasywnych pracujących z oświetleniem sieci WiFi i przeprowadził 

analizę możliwości wykrywania i lokalizacji różnych obiektów ruchomych. W radiolokacji pasywnej 

obiekt jest wykrywany na podstawie analiz funkcji niejednoznaczności (Crossambiguity function) W 

zależności od źródła pochodzenia sygnału oświetlającego (GSM, DVB-T, WIFI, etc.) funkcja 

niejednoznaczności ma inny charakter, kształt i własności. W sieci WiFi transmisja odbywa się pakietowo 

i własności funkcji niejednoznaczności zależy, jak wykazała autor w swoich badaniach od gęstości ruchu. 

Innym bardzo ważnym aspektem analizowanym przez autora była analiza metod wpływania na natężenie 

ruchu w oświetlających scenę radarową sieciach WIFI, ponieważ wzrost ruchu wpływa na współczynnik 

wypełnienia a zatem na moc srednią emitowaną przez węzły WIFI. Autor dokonał kilku eksperymentów z 

węzłami sieci WIFI (oświetlaczami) rozmieszczonych w konfiguracji multistatycznej. Dodatkowym 

wkładem autora było wykonanie zestawu eksperymentów skoncentrowanych na wykryciu różnych typów 

celów w zmiennych konfiguracjach przestrzennych oświetlaczy. W wyniku prowadzonych prac powstał 

demonstrator radaru pasywnego nazwany WIFIRAD – radar pasywny bazujący na sygnałach niskiej mocy 

z niewspółpracujących nadajników sieci WIFI czasu nierzeczywistego. W tej pracy zostało pokazane, że 

WIFIRAD może wykryć takie cele jak samochody poruszające się na parkingu, niewielkie samoloty 

kołujące po pasie startowym, spacerujący ludzie i małych rozmiarów zdalnie sterowany cztero-

wirnikowiec latający nad łąką. 
























