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Na stronie internetowej wydziału www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-

obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje znajdują się streszczenie rozprawy oraz recenzje, jak 

również dostęp do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.  
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Promotor- prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technik 
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temat rozprawy: 

„Wykorzystanie emisji cyfrowych jako źródła oświetlenia dla pasywnego radaru z 

syntetyczną aperturą” 

streszczenie: 

W rozprawie przedstawiono nowatorską technikę uzyskiwania zobrazowań powierzchni 

Ziemi za pomocą lotniczego radaru pasywnego SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) 

wykorzystującego jako oświetlenie sygnał naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (ang. Digital 

Video Broadcasting – Terrestrial).  

Radar taki będzie w niniejszej rozprawie nazywany skrótowo radarem PASAR (ang. Passive 

Airborne Synthetic Aperture Radar).  

Radiolokacja pasywna stanowi stosunkowo mało zbadany obszar wiedzy, a w szczególności 

zagadnienie obrazowania w takim radarze nie było jak dotąd w literaturze praktycznie 

rozważane. 

Celem głównym pracy było opracowanie algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów dla 

radaru pasywnego PASAR pracującego w trybie StripMap SAR, tj. w trybie,  

w którym wiązka anteny odbiorczej jest nieruchoma względem platformy i prostopadła do 

toru ruchu. W pracy przeprowadzono analizę geometrii dla konfiguracji radaru  

z ruchomym odbiornikiem radarowym oraz stacjonarnym nadajnikiem i przedstawiono 

wynikające stąd konsekwencje dotyczące modelu sygnału powracającego echa od  

obiektów naziemnych oraz rozróżnialności obrazowanego obszaru (w odległości i w kierunku 

ruchu nośnika). Przeprowadzone analizy oraz otrzymany model sygnału pozwoliły  

na zaproponowanie i opracowanie algorytmów przetwarzania sygnałów, a w szczególności: 

kompresji odległościowej echa dla sygnału DVB-T, usuwania silnego sygnału 

bezpośredniego w torze pomiarowym, korekcji migracji odległościowej echa, kompensacji 

parametrów ruchu nośnika oraz kompresji azymutalnej sygnału echa. 

Połączenie tych algorytmów utworzyło całą ścieżkę przetwarzania sygnałów. Wynikiem 

działania algorytmów jest uzyskanie pasywnego zobrazowania powierzchni Ziemi.  

Otrzymane rezultaty teoretyczne zostały zweryfikowane za pomocą przeprowadzonych 

symulacji komputerowych. Wyniki symulacji potwierdziły poprawność analizy teoretycznej  

oraz słuszności założeń upraszczających zastosowanych w proponowanych algorytmach 

cyfrowego przetwarzania sygnałów. W pracy przedstawiono również wyniki 

przeprowadzonych eksperymentów z wykorzystaniem rzeczywistych sygnałów. Do tego celu 

autor użył rejestratora sygnałów telewizyjnych opracowanego w ramach grantu badawczego 

realizowanego przez autora w Instytucie Systemów Elektronicznych Politechniki 

Warszawskiej. Dane z rejestratora zostały przetworzone z wykorzystaniem opracowanych 

algorytmów. Otrzymane pasywne zobrazowania SAR okolic Płocka potwierdziły ostatecznie 

poprawność opracowanych metod.\par    
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