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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy radiolokacji Radar principles 

Kod przedmiotu: WELEVWS-PRlok 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 38/x, C 14/ +, L 8/ -, P -/ -, S -/ - 
razem: 60 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

matematyka 1, 2/ wymagania wstępne: rachunek różniczkowy i całkowy, 
fizyka 1, 2 / wymagania wstępne: fale akustyczne, fale elektromagnetyczne,  
podstawy telekomunikacji/ wymagania wstępne: podstawowe miary i sposoby 
oceny ilości informacji generowanych przez źródło i odbieranych przez 
odbiorcę, techniki nadawania i odbioru sygnałów, 
miernictwo elektroniczne/ wymagania wstępne: metody i techniki pomiarów 
elektronicznych, błędy pomiarów 
podstawy przetwarzania sygnałów / wymagania wstępne: klasyfikacje 
sygnałów, analiza sygnałów, 
podstawy teledetekcji/ wymagania wstępne: istota teledetekcji, sensory 
teledetekcyjne 
podstawy modulacji i detekcji / wymagania wstępne: podstawy modulacji 
i detekcji w zastosowaniach w urządzeniach i systemach teledetekcyjnych 
technika mikrofalowa/  
sygnały losowe/ wymagania wstępne: właściwości sygnałów losowych, ich 
charakterystyki, filtracja optymalna. 

Program: 

Semestr: IV 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński prof. WAT 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Radar w systemie teledetekcyjnym, zasada działania radaru, klasyfikacje 
radarów, związek metody przeszukiwania przestrzeni z radarowym systemem 
antenowym, radarowy pomiar odległości do obiektu, rozróżnialność w 
odległości, zasięg instrumentalny, radarowy pomiar współrzędnych kątowych 
obserwowanego obiektu, radarowa powierzchnia skuteczna (sygnatura) 
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obiektu, rozróżnialność obiektów we współrzędnych kątowych, modele 
sygnałów użytecznych (pojedynczy impuls, paczka impulsów), modele zakłóceń, 
równanie radiolokacji, zasięg radarowy w swobodnej przestrzeni, zasięg 
radarowy z uwzględnieniem krzywizny ziemi, z uwzględnieniem refrakcji 
troposferycznej, z uwzględnieniem tłumienia fal elektromagnetycznych, z 
uwzględnieniem wielodrogowości propagacji fal elektromagnetycznych, 
charakterystyka zasięgowa radaru, wykrywanie sygnałów użytecznych na tle 
szumu własnego odbiornika, wykrywanie sygnałów użytecznych na tle sumy 
szumu własnego odbiornika oraz zakłóceń biernych, układy TES, szybkości 
radialne ślepa oraz optymalna, bank filtrów dopplerowskich, mapa zakłóceń, 
układy CFAR. 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady  

− Radar, zasada pracy, jego miejsce i zadania w systemie teledetekcyjnym, 
klasyfikacje radarów / 2 godz. 

− Radar mono-statyczny, uproszczony schemat blokowy aktywnego radaru 
pierwotnego, zasada działania, podstawowe parametry oraz 
charakterystyki / 2 godz. 

− Związek radarowych metod przeszukiwania przestrzeni obserwacji z 
radarowymi systemami antenowymi, klasyfikacja radarowych systemów 
antenowych, przykłady rozwiązań / 2 godz. 

− Przykłady rozwiązań systemów antenowych radarów 2D, 3D oraz 
wielofunkcyjnych, stożek martwy radaru / 2 godz. 

− Radarowa skuteczna powierzchnia odbicia obiektu (SPO), definicje, 
klasyfikacje obiektów z uwagi na SPO, obiekty typu LOT oraz STEALTH / 2 
godz. 

− Pomiar odległości do obiektu, zasięg instrumentalny, minimalna odległość 
mierzona, rozróżnialność radaru w odległości / 2 godz. 

− Pomiar kąta azymutu obiektu oraz wysokości położenia obiektu, 
rozróżnialność radaru we współrzędnych kątowych, rozróżnialność radaru 
w czterech współrzędnych / 2 godz. 

− Modele sygnałów użytecznych, pojedynczy impuls, paczka impulsów echa 
radarowego, mechanizm jej powstawania, liczba impulsów w paczce, 
modele Swerlinga / 2 godz. 

− Równanie radiolokacji, zasięg radaru w swobodnej przestrzeni / 2 godz. 
− Zasięg radaru z uwzględnieniem właściwości środowiska, znaczenie 

krzywizny ziemi, refrakcji troposferycznej oraz tłumienia fal 
elektromagnetycznych / 2 godz. 

− Zasięg radaru z uwzględnieniem wielodrogowości propagacji fal 
elektromagnetycznych, problem obserwacji obiektów niskolecących / 2 
godz. 

− Charakterystyka zasięgowa radaru / 2 godz. 
− Modele zakłóceń radiolokacyjnych, szum własny odbiornika, właściwości 

zakłóceń typu CLUTTER pierwszego oraz drugiego rodzaju / 2 godz. 
− Wykrywanie sygnałów użytecznych na tle szumu własnego odbiornika / 2 

godz. 
− Wykrywanie sygnałów użytecznych na tle sumy szumu własnego 

odbiornika oraz zakłóceń biernych typu clutter, klasyfikacja metod TES 
(metody niedopplerowskie oraz dopplerowskie) i ich charakterystyka / 2 
godz. 

− Radar z falą ciągłą, radar impulsowo – dopplerowski, zasada działania, 
właściwości / 2 godz. 

− Synteza toru odbiorczego radaru impulsowo – koherentnego oparta na 
efekcie motylkowym, układy TES, szybkości radialne ślepa oraz optymalna 
/ 2 godz. 

− Synteza toru odbiorczego radaru impulsowo – koherentnego oparta na 
analizie widmowej, układy TES / 2 godz. 

− Bank filtrów dopplerowskich (MTD), mapa zakłóceń (CM), tłumienie tzw. 
resztek zakłóceń występujących na wyjściu układów 
przeciwzakłóceniowych (układy CFAR) / 2 godz. 

Ćwiczenia 

− Metody przeszukiwania przestrzeni obserwacji / 2 godz. 
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− Pomiar odległości do obiektu, jednoznaczność, dokładność oraz 
rozróżnialność w pomiarach odległości / 2 godz. 

− Pomiar kąta azymutu obiektu oraz wysokości położenia obiektu / 2 godz. 
− Skuteczna powierzchnia odbicia obiektu (SPO) / 2 godz. 
− Równanie radiolokacji, zasięg radaru w swobodnej przestrzeni, zasięg 

radaru z uwzględnieniem krzywizny ziemi oraz refrakcji troposferycznej / 2 
godz. 

− Istota echa stałego oraz efekt Dopplera w radiolokacji, metody i techniki 
TES, szybkości radialne optymalne oraz ślepe / 2 godz. 

− Właściwości układów TES, mapy zakłóceń oraz banku filtrów 
dopplerowskich / 2 godz. 

Laboratoria 

− Pomiar powierzchni skutecznej obiektu / 2 godz. 
− Zasięg radaru i jego charakterystyka zasięgowa / 2 godz. 
− Badanie detektora fazy / 2 godz. 
− Badania zespołu TES / 2 godz 
−  

Literatura: 

Podstawowa: 

− Rosłoniec St.: Podstawy radiolokacji i radionawigacji. Wojskowa Akademia 
Techniczna, skrypt WAT, Warszawa, 2017 

− Pietrasiński J.: Wybrane problemy przetwarzania sygnałów radarowych; 
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2015, ISBN 978-83-7938-
076-3 

− Richards M.A., Scheer J.A., Holm W.A.: Principles of modern radar. Vol. 1. 
Basic principles. Scitech Publ. Inc. 2010 

− Melvin W.L., Scheer J.A.: Principles of modern radar. Vol. 2. Advanced 
techniques. Scitech Publ. Inc. 2013 

− Melvin W.L., Scheer J.A.: Principles of modern radar. Vol. 3. Radar 
applications. Scitech Publ. Inc. 2014 

− Mahafza B.: Introduction to Radar Analysis. CRC Press, 1998 
− Skolnik M.: Introduction to radar systems; Mc Graw Hill, Third Edition, 

2001 
− Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Pietrasińskiego: Walka 

radioelektroniczna w radiolokacji. Podręcznik akademicki, Wojskowa 
Akademia Techniczna, Warszawa, 2018 

− Materiały pomocnicze przekazywane studentom w wersji elektronicznej 

Uzupełniająca: 

− Czekała Z.; Parada radarów, Bellona, Warszawa, 2014 

Efekty uczenia się: 

W_22G_02; posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji 
radarów będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz 
pobudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania, odbioru sygnałów 
radarowych oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej; K_W09, K_W10, 
K_W23, K_W24 
W_22G_06; posiada elementarną wiedzę z zakresu podstaw telekomunikacji, 
podstaw systemów telekomunikacyjnych, ich jakości oraz bezpieczeństwa 
informacyjnego; K_W09 
U_22G_05; ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia wiedzy w 
zakresie rozwoju urządzeń i systemów radiolokacyjnych w środowisku 
militarnym oraz cywilnym; K_U01, K_U02, K_U06 
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K_22G_01; ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, 
podnoszenia kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie 
rozwoju urządzeń i systemów radiolokacyjnych; K_K01, K_K02, K_K06 
K_22G_02; jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we 
wprowadzaniu nowych technik i technologii z zakresu radiolokacji oraz 
radionawigacji w SZ RP; K_K01, K_K06 
K_22G_03; rozumie znaczenie wykorzystania urządzeń i systemów 
radiolokacyjnych w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej; K_K02 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu ustnego polegającego na 
udzieleniu odpowiedzi na cztery wylosowane przez studenta pytania, które 
dotyczą czterech następujących obszarów tematycznych: tematy wykładów od 
1 do 4, tematy od 5 do 8, tematy od 9 do 14, tematy od 15 do 19. Każdy ze 
zbiorów pytań zawiera po kilka pytań, których treść jest podana studentom na 
początku semestru. 
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia przedmiotu: obecność oraz 
oceniana aktywność na ćwiczeniach rachunkowych oraz laboratoryjnych. 
Ażeby zaliczyć ćwiczenia rachunkowe trzeba uzyskać pozytywne oceny z 
kolokwiów sprawdzających oraz z odpowiedzi przy tablicy w trakcie 
rozwiązywania zadań. Ażeby zaliczyć ćwiczenia laboratoryjne trzeba uzyskać 
pozytywne oceny z kolokwiów sprawdzających (tzw. wejściówki) oraz ze 
sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych. Po zaliczeniu ćwiczeń 
rachunkowych oraz laboratoryjnych można przystąpić do egzaminu. 
 
Osiągnięcie efektów W_22G_02, W_22G_06, U_22G_05 oraz K_22G_01, 
K_22G_02, K_22G_03 - weryfikowane jest podczas realizacji ćwiczeń 
rachunkowych oraz laboratoryjnych i na egzaminie. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia: 
Ocenę bardzo dobry otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia rachunkowe 
oraz laboratoryjne przynajmniej na ocenę dobry plus, a na egzaminie 
odpowiedział wyczerpująco na cztery pytania. 
Ocenę dobry plus otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia rachunkowe oraz 
laboratoryjne przynajmniej na ocenę dobry, a na egzaminie odpowiedział 
wyczerpująco na cztery pytania. 
Ocenę dobry otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia rachunkowe oraz 
laboratoryjne przynajmniej na ocenę dostateczny plus, a na egzaminie 
odpowiedział dobrze na cztery pytania. 
Ocenę dostateczny plus otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia 
rachunkowe oraz laboratoryjne przynajmniej na ocenę dostateczny, a na 
egzaminie odpowiedział poprawnie na cztery pytania. 
Ocenę dostateczny otrzymuje student, który zaliczył ćwiczenia rachunkowe 
przynajmniej na ocenę dostateczny, a na egzaminie odpowiedział 
wystarczająco na cztery pytania. 
Ocenę niedostateczny otrzymuje student, który nie zaliczył któregokolwiek 
z rygorów (ćwiczenia rachunkowe oraz laboratoryjne) lub nie spełnił wymagań 
na uzyskanie z egzaminu oceny dostateczny.  
Z uwagi na dodatkowe okoliczności, w przypadkach innych niż wyżej opisane, 
decyzję o ocenie za przedmiot podejmuje egzaminujący. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 38 
2. Udział w laboratoriach / 8 
3. Udział w ćwiczeniach / 14 
4. Udział w seminariach  / - 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / - 
9. Realizacja projektu / - 
10. Udział w konsultacjach /10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 10 
12. Przygotowanie do zaliczenia / - 
13. Udział w egzaminie / 1 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 110 godz. /  4 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 70 godz./ 2,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 90 godz./3,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Sygnały losowe Random Signals 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-PPS 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 16 / x, C 8 / -, L 6 / -,  P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1, 2, 3 / umiejętność całkowania, różniczkowania, wykonywania 
operacji na liczbach zespolonych, znajomość podstawowych pojęć z rachunku 
prawdopodobieństwa 
Podstawy przetwarzania sygnałów / znajomość opisu sygnałów w dziedzinie 
czasu i częstotliwości, analitycznej postaci sygnału, znajomość definicji sygnału 
losowego i jego podstawowych charakterystyk. 

Program: 

Semestr: IV 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Czesław LEŚNIK 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Przedmiot ma za zadanie pogłębić wiedzę studentów z tematyki związanej z 
pojęciem i defi-nicją sygnału losowego, jego opisem i klasyfikacją, 
probabilistycznymi charakterystykami sygnałów losowych, z pojęciem 
stacjonarności i ergodyczności sygnałów losowych, z ich analizą widmową i 
przekształcaniem w układach liniowych, optymalną filtracją liniową, z pojęciem 
wąskopasmowego sygnału losowego i jego charakterystykami 
probabilistycznymi oraz charakterystykami probabilistycznymi sumy sygnału 
harmonicznego i wąskopasmowego szumu normalnego. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Sygnał losowy i jego probabilistyczne charakterystyki (2 godziny): 
Pojęcie sygnału losowego, interpretacja, jedno- i wielowymiarowa funkcja 
gęstości prawdopodobieństwa sygnału losowego, parametry rozkładów 
sygnałów losowych i ich interpretacja. 

2. Sygnały stochastyczne stacjonarne i ergodyczne (2 godziny): 
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Pojęcie stacjonarności sygnałów losowych, rodzaje stacjonarności, pojęcie 
ergodyczności sygnałów losowych, warunki ergodyczności. 

3. Właściwości funkcji autokorelacji. Analiza widmowa sygnałów 
stochastycznych (2 godziny): 
Właściwości funkcji autokorelacji sygnałów losowych i ich interpretacja, 
widmo gęstości mocy sygnału losowego, twierdzenie Wienera-Chinczyna, 
właściwości widma gęstości mocy sygnału losowego. 

4. Przykłady sygnałów stochastycznych, sygnały gaussowskie (2 godziny): 
Przykłady sygnałów losowych występujących w zagadnieniach 
telekomunikacyjnych, wyznaczanie ich charakterystyk probabilistycznych, 
definicja i właściwości sygnałów gaussowskich. 

5. Przekształcenia sygnałów stochastycznych w układach liniowych (2 
godziny): 
Związek pomiędzy sygnałem losowym na wejściu układu liniowego, 
charakterystyką układu i sygnałem wyjściowym, wyznaczanie wartości 
średniej, funkcji autokorelacji oraz widma gęstości mocy sygnału losowego 
po przekształceniu w układzie liniowym. 

6. Optymalna filtracja liniowa, cz. 1 (2 godziny): 
Sformułowanie problemu optymalnej filtracji liniowej w radiolokacji, 
wyznaczenie transmitancji częstotliwościowej oraz odpowiedzi impulsowej 
filtru optymalnego w sensie maksymalizacji stosunku sygnału do szumu. 

7. Optymalna filtracja liniowa, cz. 2 (2 godziny): 
Czasowa postać sygnału użytecznego na wyjściu filtru optymalnego w 
sensie maksymalizacji stosunku sygnału do szumu, przykłady, 
interpretacja, wyznaczanie transmitancji częstotliwościowej filtru 
maksymalizującego stosunek sygnału do szumu w warunkach 
występowania szumu nie białego. 

8. Charakterystyki probabilistyczne wąskopasmowego szumu normalnego (2 
godziny): 
pojęcie szumu wąskopasmowego, jego właściwości i charakterystyki 
probabilistyczne, pojęcie amplitudy chwilowej i fazy chwilowej sygnału 
szumu wąskopasmowego, rozkład Rayleigha, rozkład Rice ’a. 

Ćwiczenia 

1. Wyznaczanie parametrów i charakterystyk sygnałów stochastycznych. / 2 
2. Wyznaczanie funkcji gęstości widmowej mocy oraz funkcji autokorelacji 

sygnałów stochastycznych. / 2 
3. Wyznaczanie charakterystyk sygnałów stochastycznych na wyjściu 

układów liniowych. / 2 
4. Wyznaczanie charakterystyk filtru dopasowanego. / 1 
5. Kolokwium zaliczające. / 1 

Laboratoria 

1. Estymacja parametrów i charakterystyk sygnałów stochastycznych. / 2 
2. Wyznaczanie charakterystyk sygnałów stochastycznych na wyjściu 

układów liniowych. / 2 
3. Filtracja dopasowana sygnału impulsowego z LMCz. / 2 
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Literatura: 

Podstawowa: 

− Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych, 
http://clesnik.wel.wat.edu.pl/ . 

− Sołowicz J.: Przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych cz. I. Podstawy 
teorii i przetwarzania sygnałów stochastycznych, skrypt WAT, Warszawa, 
1998. 

− Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów. WKŁ, Warszawa, 2003. 

Uzupełniająca: 

− Baskakov S.I.: Sygnały i układy radiotechniczne. PWN, Warszawa, 1991. 
− Szabatin J. i inni: Zbiór zadań z teorii sygnałów i teorii informacji. Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie teorii sygnałów 
losowych oraz metod ich przetwarzania / W_22G_05. 
U1 / Potrafi dokonać analizy sygnałów losowych oraz prostych systemów 
przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości / U_22G_04. 
K1 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju 
urządzeń i systemów radiolokacyjnych / K_22G_01. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: końcowego kolokwium zaliczającego na 
ocenę 
uogólnioną, przy spełnionym warunku pozytywnych wszystkich ocen bieżących. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych oraz 
sprawozdań dla każdego ćwiczenia. 
Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej. Warunkiem 
dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych oraz ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
 
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest na kolokwiach wstępnych przed 
ćwiczeniami laboratoryjnymi, w trakcie ćwiczeń rachunkowych oraz na 
końcowym egzaminie pisemnym. 
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń rachunkowych. 
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest poprzez ocenę postawy studenta 
podczas 
wykładów oraz ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na 
poziomie 51-60%. 

http://clesnik.wel.wat.edu.pl/
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Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

Aktywność / obciążenie studenta w godz.: 
1. Udział w wykładach / 16 
2. Udział w laboratoriach /6 
3. Udział w ćwiczeniach / 8 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 4 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 2 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 2 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 10 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich (1+2+3+4+10+13): 42 godz./ 1,5 
ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷9): 38 godz./ 1,5 ECTS 
 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów  Digital Signal Processing 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-MTCPS 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 18/x, C -/ -, L 12/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz.,3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1, 2, 3 / umiejętność całkowania, różniczkowania, wykonywania 
operacji na liczbach zespolonych. 
Podstawy przetwarzania sygnałów / znajomość opisu sygnałów w ciągłej 
i dyskretnej dziedzinie czasu i częstotliwości, znajomość problematyki 
konwersji AC. 
Układy cyfrowe / znajomość na poziomie funkcjonalnym zasady pracy 
podstawowych układów systemów cyfrowych. 

Program: 

Semestr: V 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Witold Czarnecki 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Próbkowanie sygnału idealne i rzeczywiste, próbkowanie sygnału o widmie 
przesuniętym, wybrane problemy analizy sygnałów dyskretnych w dziedzinie 
czasu i częstotliwości, funkcje ważące, rozdzielczość częstotliwościowa 
cyfrowych algorytmów analizy widmowej, transformata Z, podstawy filtracji 
cyfrowej, algorytmy „szybkiego splotu”, wybrane specjalizowane implementacje 
filtrów cyfrowych – filtr półpasmowy i kaskadowy integracyjny filtr 
grzebieniowy, decymacja i interpolacja sygnału, bezpośrednia cyfrowa metoda 
generacji sygnałów (DDS), cyfrowa konwersja widma. Odbiornik programowy 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Zaawansowane techniki próbkowania sygnału. / 2 
Próbkowanie idealne i rzeczywiste, próbkowanie sygnałów pasmowych o 
widmie przesuniętym. 
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− Wybrane problemy analizy sygnałów dyskretnych w dziedzinie czasu i 
częstotliwości. / 2 
Funkcje ważące, straty na dyskretyzację, rozdzielczość częstotliwościowa 
cyfrowych algorytmów analizy widmowej, transformata świergotowa. 

− Transformata Z, podstawy filtracji cyfrowej. / 2 
Przekształcenie Z: definicja, właściwości, obszar zbieżności, związek 
transformaty Z z przekształceniem Fouriera. Równania różnicowe, 
schematy strukturalne Układy o skończonej i nieskończonej odpowiedzi 
impulsowej, układy rekursywne i nierekursywne. 

− Algorytm szybkiego splotu. / 2 
Prosty algorytm „szybkiego splotu”, blokowy algorytm „szybkiego splotu”, 
złożoność obliczeniowa algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów 

− Wybrane specjalizowane implementacje filtrów cyfrowych. / 2 
Filtr półpasmowy, kaskadowy integracyjny filtr grzebieniowy, filtr 
medianowy. 

− Decymacja i interpolacja sygnałów cyfrowych. / 2 
Istota operacji decymacji i jej zastosowanie, istota operacji interpolacji i jej 
zastosowanie, jednoczesne stosowanie operacji decymacji i interpolacji.  

− Cyfrowa konwersja widma sygnału./2 
Wprowadzenie, ograniczenia analogowej realizacji kwadraturowego 
układu konwersji widma, cyfrowe realizacje układów konwersji widma. 

− Bezpośrednia cyfrowa metoda generacji sygnałów (DDS). / 2 
Zasada pracy układów DDS, przykłady zastosowań układów DDS.  

− Odbiornik programowy. / 2 
Istota odbiornika programowego (SDR). 

Laboratoria 

− Badanie właściwości okien ważących. / 2 
− Badanie częstotliwościowej rozdzielczości cyfrowych metod analizy 

widmowej. /2 
− Badanie właściwości radia definiowanego programowo cz.1. Zapoznanie 

się z środowiskiem programistycznym LabVIEW. / 2 
− Badanie właściwości radia definiowanego programowo cz.2. Część 

sprzętowa – struktura i zasada działania NI USRP 2901. / 2 
− Badanie właściwości dolnoprzepustowej filtracji decymacyjnej w 

środowisku LabVIEW. / 2 
− Badanie właściwości kompresji sygnałów LFM z wykorzystaniem radia 

definiowanego programowo NI USRP 2901. / 2 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych, 
http://clesnik.wel.wat.edu.pl/ . 

− Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań. 
WKŁ, Warszawa, 2005. 

− Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów. WKŁ, 
Warszawa, 2010. 

Uzupełniająca: 

− Diniz P.S.R., da Silva E.A.B., Netto S.L.: Digital Signal Processing. System 
Analysis and Design. Second Eition. Cambridge University Press, 
Cambridge, UK, 2010. 

http://clesnik.wel.wat.edu.pl/


Karty Informacyjne Przedmiotów  Specjalistycznych – Radiolokacja - Jednolite Studia Magisterskie Wojskowe 
 
 

16 | S t r o n a  
2021 

− Dag Stranneby: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Metody, algorytm, 
zastosowania. Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2004 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do opisu i analizy 
algorytmów przetwarzania sygnałów. / W_22G_05 
W2 / Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych elektroniki i 
telekomunikacji. / W_22G_05 
U1 / Ma umiejętność samokształcenia w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych. / U_22G_01 
U2 / Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania 
odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu. / U_22G_01 
K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - 
podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. / K_U22_01 
K2 / Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i 
przestrzegania zasad etyki zawodowej. / K_U22_01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: końcowego kolokwium zaliczającego na 
ocenę, przy spełnionym warunku pozytywnych wszystkich ocen bieżących. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych oraz 
sprawozdań dla każdego ćwiczenia. 
Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej. Warunkiem 
dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych oraz ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
 
Osiągnięcie efektów W1 i W2 - weryfikowane jest na kolokwiach wstępnych 
przed ćwiczeniami laboratoryjnymi, w trakcie ćwiczeń rachunkowych oraz na 
końcowym egzaminie pisemnym. 
Osiągnięcie efektów U1 i U2 - sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń 
rachunkowych oraz na końcowym egzaminie pisemnym.. 
Osiągnięcie efektów K1 i K1 - sprawdzane jest poprzez ocenę postawy 
studentów na wykładach, ćwiczeniach rachunkowych i laboratoryjnych. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 18 
2. Udział w laboratoriach /12 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 15 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 5 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 80 godz. /  3 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 40 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 65 godz./2,5 ECTS 

  



Karty Informacyjne Przedmiotów  Specjalistycznych – Radiolokacja - Jednolite Studia Magisterskie Wojskowe 
 
 

18 | S t r o n a  
2021 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Elementy techniki radarowej The radar technique elements 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-ETRA 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, C 8/uo, L 8/uo 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1, 2, 3 / wymagania wstępne: podstawowe umiejętności w 
zakresie: rachunku różniczkowego i całkowego, oraz funkcji zespolonych i 
przekształceń całkowych;  
Obwody i sygnały 1 i 2 / wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw, 
pojęć i definicji dla modeli obwodowych układów oraz wybranych metod 
analizy obwodów liniowych i nieliniowych w stanach ustalonych, umiejętność 
interpretacji równoważnych opisów czasowych i częstotliwościowych; 
Układy analogowe / wymagania wstępne: znajomość układów analogowych 
typu wzmacniacz, generator, znajomość parametrów czwórnikowych układów 

Program: 

Semestr: V 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: prof. dr hab. inż. Bronisław Stec 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Anteny szczelinowe. Anteny tubowe. Anteny reflektorowe. Pasywne szyki 
fazowane. Metody minimalizacji listków bocznych. Szyki fazowane aktywne  i 
quasi-aktywne(nadajniki rozproszone). Elektroniczne sterowanie wiązką. 
Anteny radarów 3D z układem Blassa. Anteny wielowiązkowe z układem 
Butlera. Systemy sumowania i wygaszania sygnałów w antenach. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady  

− Elementy promieniujące / 2 godz. / dipol półfalowy, szczelina 
− Podstawy działania szyku antenowego / 2 godz. / Listki dyfrakcyjne 
− Układy formowania wiązki antenowej / 2 godz.  
− Anteny z obniżonymi listkami bocznymi / 3 godz.  
− Anteny wielowiązkowe / 4 godz. / Blassa i Butler’a  
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− Anteny IFF / 1 godz. 

Ćwiczenia  

− Obliczanie charakterystyk antenowych / 2 godz. 
− Obliczanie charakterystyk promieniowania z UFW Butler’a / 2 godz. 
− Obliczanie charakterystyk promieniowania z UFW Blassa / 2 godz. 
− Obliczanie szyku antenowego różnicowo-sumacyjnego  / 2 godz 

Laboratoria 

− Anteny reflektorowe  / 3 godz. 
− Anteny wielowiązkowe / 3 godz. 
− Anteny IFF / 2 godz 

Literatura: 

Podstawowa: 

− S. Rosłoniec: Podstawy techniki antenowej, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej 2006r. 

− J. Szóstka: Fale i anteny, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 
Warszawa 2006. 

Uzupełniająca: 

− J. B. Tsui: Microwave Receivers with Electronics Warfare Application, 
1986. 

− D.M. Pozar: Microwave Engineering, John Willy and Sons, 1998r 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma wiedzę w zakresie elektroniki i techniki mikrofalowej / W_22G_02, 
W_22G_05 
W2 / Ma wiedzę w zakresie analogowego przetwarzania sygnałów 
mikrofalowych / W_22G_02, W_22G_05 
W3 / Ma podstawową wiedzę z zakresu radarowej techniki antenowej  / 
W_22G_02, W_22G_05 
U1 / Potrafi analizować i syntetyzować systemy złożone z podzespołów 
mikrofalowych / U_22G_04 
U2 / Potrafi zbudować układy mikrofalowe do zastosowań antenowych / 
U_22G_04 
U3 / Potrafi obliczyć parametry układów mikrofalowych / U_22G_04 
K1 / Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie projektowania i 
konstrukcji anten radarowych oraz i podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych / K_22G_02 
K2 / Ma wiadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole / K_22G_02 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia 
Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z 
ćwiczeń laboratoryjnych oraz z ćwiczeń rachunkowych. 
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia ćwiczeń: udział we wszystkich 
ćwiczeniach z przedmiotu, poprawne wykonanie podanych zadań domowych, 
pozytywna ocena z kolokwium końcowego z ćwiczeń.  
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia laboratoriów: udział we 
wszystkich zajęciach laboratoryjnych z przedmiotu, pozytywne oceny ze 
wszystkich kolokwiów wstępnych, opracowanie i uzyskanie pozytywnej oceny z 
wszystkich sprawozdań.  



Karty Informacyjne Przedmiotów  Specjalistycznych – Radiolokacja - Jednolite Studia Magisterskie Wojskowe 
 
 

20 | S t r o n a  
2021 

Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, K1, K2 - weryfikowane jest w formie ust-nej 
podczas realizacji ćwiczeń rachunkowych i  laboratoryjnych oraz podczas 
zaliczenia 
Osiągnięcie efektów U1, U2, U3 - weryfikowane jest w formie ustnej podczas 
realizacji ćwiczeń rachunkowych i  laboratoryjnych oraz podczas zaliczenia 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 91-100% 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 81-90% 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 71-80% 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 61-70% 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 51-60% 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50% 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie wyższym niż 50% 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50% 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach  / 14 
2. Udział laboratoryjnych  / 8 
3. Udział w ćwiczeniach  / 8 
4. Udział w seminariach  / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 5 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 5 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 5 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 55 godz. /  2 ECTS, 
Zajęcia kontaktowe: 40 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia niekontaktowe: 15 godz./0,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Nadajniki radarowe Radar Transmiter 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-NRLOK 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 22/+ , Ćw 10/-, L 12/ + 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

obwody i sygnały 1, 2 / obwody liniowe i nieliniowe, transmitancja, 
charakterystyki czasowe i częstotliwościowe, 
miernictwo elektroniczne / przetworniki a/c, metody pomiaru napięcia stałego i 
przemiennego, metody pomiaru impedancji, pomiar częstotliwości i fazy, 
technika mikrofalowa / impedancja, dopasowanie impedancji, macierz S, 
wykres Smitha, bierne i czynne elementy mikrofalowe, prowadnice falowe. 

Program: 

Semestr: V 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Zenon Szczepaniak, prof. WAT 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Ogólne wiadomości o nadajnikach mikrofalowych. Rezonatory kwarcowe, 
generator koherentny (COHO), powielacze częstotliwości. Układy podwójnej 
przemiany częstotliwości w górę. Lampy mikrofalowe: amplitrony, lampy LFB 
małej i dużej mocy. Modulator liniowy. Zasilacze lamp mikrofalowych. 
Wzmacniacze tranzystorowe. Pomiar WFS. Podzespoły ferrytowe: izolatory i 
cyrkulatory. Sprzęgacze kierunkowe jako element diagnostyczny do pomiaru 
mocy w czasie pracy urządzenia. Moduły nadawczo-odbiorcze TRM. Liniowość 
oraz czystość widmowa i stabilność sygnału na wyjściu poszczególnych 
elementów toru nadawczego radaru. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Parametry i struktury nadajników mikrofalowych.  / 2 godz. 
Struktury nadajników radiolokacyjnych wykorzystywanych w obszarze 
wojskowym i cywilnym, parametry. 

2. Podzespoły mikrofalowe torów nadawczych. /2 godz. 
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Elementy pasywne wykorzystywane do budowy nadajników radiolok.: 
sprzęgacze, dzielniki mocy, tłumiki, przesuwniki fazy, przełączniki, 
elementy ferrytowe. 

3. Półprzewodnikowe przyrządy generacyjne. /2 godz. 
Generatory mikrofalowe zbudowane z wykorzystaniem półprzew. 
przyrządów generacyjnych: diod i tranzystorów. Warunki generacji, 
metody przestrajania, budowa. 

4. Wytwarzanie sygnału wzbudzenia. /2 godz. 
Techniki syntezy sygnału wzbudzenia (złożonego) w paśmie mikrofalowym, 
generatory kwarcowe, powielanie i przemiana częstotliwości. 

5. Amplitrony. /2 godz. 
Budowa, zasada działania, parametry amplitronu. 

6. Lampy typu „O”. /2 godz. 
Budowa i zasada działania lampy z falą bieżącą. 

7. Tranzystorowe wzmacniacze mocy. /2 godz. 
Tranzystory mikrofalowe. Wzmacniacze mikrofalowe w torach 
nadawczych. Problematyka projektowania, klasy wzmacniaczy. 

8. Układy kontroli i sterowania pracą nadajnika radiolokacyjnego/2 godz. 
Układy pomiaru parametrów mikrofalowego toru transmisyjnego dużej 
mocy. Diagnostyka toru nadawczego w czasie pracy. 

9. Układy zasilania. /2 godz. 
Zasilanie lamp mikrofalowych. Układy modulatorów – budowa i zasada 
działania. Zasilanie wzmacniaczy tranzystorowych. 

10. Moduły nadawczo-odbiorcze. /2 godz. 
Budowa, zasada działania, właściwości zintegrowanych modułów 
nadawczo-odbiorczych TRM. 

11. Parametry toru nadawczego. /2 godz. 
Wymagania na liniowość oraz czystość widmowa i stabilność sygnału na 
wyjściu poszczególnych elementów toru nadawczego radaru. Parametry 
opisu. 

Ćwiczenia 

1. Projektowanie i obliczanie parametrów toru syntezy częstotliwości.  / 2 
godz. 

2. Obliczanie charakterystyk mocy wyjściowej dla nadajnika z sumowaniem 
mocy z wielu źródeł. /2 godz. 

3. Budowa i zasada działania lampy z falą bieżącą.  / 2 godz. 
4. Projektowanie i obliczanie parametrów wielostopniowego 

tranzystorowego wzmacniacza mocy. / 2 godz. 
5. Analiza i obliczanie propagacji fali w układzie modulatora liniowego. / 2 

godz. 

Laboratoria 

1. Badanie diodowego powielacza częstotliwości.  / 3 godz. 
2. Badanie wzmacniacza na lampie z falą bieżącą.  / 3 godz. 
3. Badanie wzmacniacza tranzystorowego. /3 godz. 
4. Badanie układów zasilania. /3 godz. 
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Literatura: 

Podstawowa:   

− 1. H. Gruchała, B. Stec, Nadajniki i odbiorniki radiolokacyjne, cz. I, 
Elektronika mikrofalowa, Warszawa, WAT, 1983 

− 2. J. Szóstka, Mikrofale, WKiŁ, Warszawa 2006 
− 3. J. A. Dobrowolski, Technika wielkich częstotliwości, Oficyna 

Wydawnicza PW, Warszawa 2001, 
− 4. B. Galwas, Mikrofalowe generatory i wzmacniacze tranzystorowe, 

WKiŁ, Warszawa 1991 

Uzupełniająca: 

− R. Litwin, M. Suski, Technika mikrofalowa, WNT, Warszawa 1972 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 
niezbędnym do zrozumienia zjawisk generacji/W_22G_02, W_22G_05 
W2 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 
budowy i zasady działania przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w 
zakresie częstotliwości mikrofalowych / W_22G_02, W_22G_05 
W3 / Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody 
pomiaru podstawowych parametrów sygnałów i obwodów mikrofalowych / 
W_22G_02, W_22G_05 
U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z zakresu nadajników radiolokacyjnych z 
literatury, baz danych i innych źródeł / U_22G_02, U_22G_04, U_22G_05 
U2 / Potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiar 
podstawowych parametrów sygnałów i obwodów mikrofalowych / U_22G_02, 
U_22G_04, U_22G_05 
K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie 
nadajników radiolokacyjnych oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych / K_22G_01 
K2 / Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny w obszarze 
nadajników radiolokacyjnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej/ 
K_22G_01 
K3 / Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole / K_22G_01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen bieżących i 
sprawozdań. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej z materiału objętego 
zakresem wykładów.  
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu / zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych 
ocen z ćwiczeń laboratoryjnych. Warunek konieczny do zaliczenia przedmiotu 
stanowi uzyskanie co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów z 
zaliczenia. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, U1, K1 - weryfikowane jest podczas zaliczenia 
Osiągnięcie efektu K2, K3, U2 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
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Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 22 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / 10 
4. Udział w seminariach / ….. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 30 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10.. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ….. 
9. Realizacja projektu / ….. 
10. Udział w konsultacjach / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu / ….. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / ….. 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 110 godz. /  4 ECTS, 
Zajęcia kontaktowe: 50 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia niekontaktowe: 60 godz./ 2  ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Odbiorniki radarowe Radar receivers 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-ORAD  

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 22/x, C 10/ou, L 12/ + 
razem: 44 godz., 5 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1, 2, 3  / wymagania wstępne: podstawowe umiejętności w 
zakresie: rachunku różniczkowego i całkowego, oraz funkcji zespolonych i 
przekształceń całkowych;  
Obwody i sygnały 1 i 2 / wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw, 
pojęć i definicji dla modeli obwodowych układów oraz wybranych metod 
analizy obwodów liniowych i nieliniowych w stanach ustalonych, umiejętność 
interpretacji równoważnych opisów czasowych i częstotliwościowych; 
Układy analogowe / wymagania wstępne: znajomość układów analogowych 
typu wzmacniacz, generator, znajomość parametrów czwórnikowych układów 

Program: 

Semestr: V 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Waldemar Susek, prof. WAT,  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Ogólne wiadomości o odbiornikach radarowych. Podstawowe parametry 
odbiorników, odbiornik optymalny. Obwody wejściowe odbiorników 
radarowych, zwieraki gazowe, przełącznik nadawanie odbiór w tym zasięgowa 
regulacja tłumienia. Szumy własne odbiornika, pomiar współczynnika szumów 
w torze odbiorczym. Wzmacniacze LNA i wzmacniacze pośredniej 
częstotliwości, liniowy i logarytmiczny. Zakres dynamiczny toru odbiorczego.  
Przemiana częstotliwości. Syntezery częstotliwości jako oscylatory lokalne. 
Detekcja sygnałów mikrofalowych. Układy regulacji wzmocnienia w odbiorniku 
radarowym 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wiadomości ogólne o odbiornikach radarowych / 4 godz. / Blokowa 
budowa odbiornika. Odbiorniki optymalne i rzeczywiste. 

2. Szumy własne odbiorników / 4 godz. / Źródła szumów. Współczynnik 
szumów czwórników biernych, czynnych i ich kaskadowego połączenia. 
Temperatura szumów anteny. Czułość odbiornika 

3. Obwody wejściowe odbiornika radarowego / 2 godz. / Funkcje i budowa 
obwodów wejściowych 

4. Wzmacniacze mikrofalowy LNA / 1 godz. / Budowa wzmacniacza. Warunki 
dopasowania szumowego – współczynnik szumów. Wzmocnienie. 

5. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości / 3 godz. / Funkcja wzmacniacza w 
torze p.cz. Wzmacniacz liniowy. Wzmacniacz logarytmiczny. 

6. Układ przemiany częstotliwości / 2 godz. / Quasi liniowa analiza 
mieszacza. Mieszacze mikrofalowe pojedynczo i podwójnie zrównoważone 

7. Syntezery częstotliwości – oscylatory lokalne / 2 godz. / Syntezery z 
syntezą bezpośrednią, z syntezą pośrednią 

8. Demodulacja i detekcja sygnałów w odbiornikach radiolokacyjnych. / 2 
godz. / Detektor impulsowy. Detektory p.cz amplitudy i fazy. 
Kwadraturowy detektor fazy 

9. Dynamika systemu odbiorczego / 1 godz. / Zniekształcenia 
intermodulacyjne. Zakres dynamiczny odbiornika. 

10. Układy regulacji odbiorników / 1 godz. / Elementy wykonawcze układów 
regulacji wzmocnienia. Układy regulacji wzmocnienia 

Ćwiczenia 

1. Parametry szumowe czwórników. Współczynnik szumów kaskadowego 
połączenia czwórników / 2 godz. 

2. Dopasowanie szumowe i energetyczne wzmacniacza w.cz. / 2 godz. 
3. Dynamika systemu odbiorczego / 2 godz. 
4. Obliczanie parametrów oscylatora lokalnego – syntezera częstotliwości/ 2 

godz./ 
5. Czułość systemu odbiorczego / 2 godz. 

Laboratoria 

1. Badanie niskoszumnego wzmacniacza mikrofalowego / 3 godz. 
2. Badanie współczynnika szumów kaskadowego połączenia czwórników / 3 

godz. 
3. Badanie mieszacza mikrofalowego / 3 godz. 
4. Badanie wzmacniacza liniowego i log. p.cz / 3 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

− H. Gruchała, B. Stec, Nadajniki i odbiorniki radiolokacyjne, cz. I, Elektronika 
mikrofalowa, Warszawa, WAT, 1983 

− B. Galwas, Mikrofalowe generatory i wzmacniacze tranzystorowe, WkiŁ, 
Warszawa 1991 

− B. Stec, Nadajniki i odbiorniki radiolokacyjne, cz. II, Odbiorniki radiolokacyj-
ne, skrypt WAT, 1985 

− A. K. Rutkowski, W. Susek, Cz. Rećko, A. Słowik, M. Czyżewski: Technika 
bardzo wielkich częstotliwości. Wybrane zagadnienia i laboratorium, 
Skrypt WAT, Warszawa 2009r 
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Uzupełniająca: 

− 1. J. A. Dobrowolski, Technika wielkich częstotliwości, Oficyna 
Wydawnicza PW, Warszawa 2001, 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 
budowy i zasady działania odbiornika sygnału telekomunikacyjnych / 
W_22G_02, W_22G_03, W_22G_05 
W2 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 
budowy i zasady działania mikrofalowych niskoszumnych wzmacniaczy 
tranzystorowych / W_22G_02, W_22G_03, W_22G_05 
W3 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 
zasady działania podzespołów mikrofalowych tworzących tor odbiorczy / 
W_22G_02, W_22G_03, W_22G_05 
U1 / Potrafi pozyskiwać informacje o odbiornikach sygnałów mikrofalowych z 
literatury, baz danych i innych źródeł / U_22G_04, U_22G_05 
U2 / Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania 
odpowiednich komponentów projektowanego układu / U_22G_04, U_22G_05 
U3 / Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 
inżynierskiego w dziedzinie odbiorników sygnałów mikrofalowych i 
przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania / 
U_22G_04, U_22G_05 
K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie 
technik nadawania sygnałów oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych / K_22G_01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu  w formie pisemnej lub ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z 
ćwiczeń laboratoryjnych oraz z ćwiczeń rachunkowych. 
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia ćwiczeń rachunkowych: udział we 
wszystkich ćwiczeniach z przedmiotu, poprawne wykonanie podanych zadań 
domowych.  
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia laboratoriów: udział we 
wszystkich zajęciach laboratoryjnych z przedmiotu, pozytywne oceny ze 
wszystkich kolokwiów wstępnych, opracowanie i uzyskanie pozytywnej oceny z 
wszystkich sprawozdań.  
Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, K1 - weryfikowane jest w formie ustnej 
podczas realizacji ćwiczeń rachunkowych i  laboratoryjnych oraz podczas 
zaliczenia 
Osiągnięcie efektów U1, U2, U3 - weryfikowane jest w formie ustnej podczas 
realizacji ćwiczeń rachunkowych i  laboratoryjnych oraz podczas zaliczenia 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 91-100% 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 81-90% 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 71-80% 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 61-70% 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 51-60% 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50% 
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Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie wyższym niż 50% 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50% 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach  / 22 
2. Udział laboratoryjnych  / 10 
3. Udział w ćwiczeniach  / 12 
4. Udział w seminariach  / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 20 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 4 
11. Przygotowanie do egzaminu / 20 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 130 godz. /  5 ECTS, 
Zajęcia kontaktowe: 50 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia niekontaktowe: 80 godz./ 3 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Przetwarzanie sygnałów w 

radarach 
Signal processing in radars 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-PSR 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 20/x, C 0/ -, L 24/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Technika mikrofalowa / właściwości i zastosowania sygnałów b.w.cz., 
prowadzenie fal elektromagnetycznych w liniach transmisyjnych oraz układach 
pasywnych i aktywnych, układy techniki i elektroniki mikrofalowej 
Sygnały losowe – opis sygnałów losowych, filtracja optymalna 
Podstawy przetwarzania sygnałów / klasyfikacje sygnałów, analiza sygnałów 
Podstawy radiolokacji/ zasada działania urządzeń echolokacyjnych, 
wykrywanie i metody pomiaru współrzędnych obiektów 

Program: 

Semestr: V 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Piotr Serafin 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą funkcjonalną 
bloków przetwarzania sygnałów w torach odbiorczych radarów. Studenci 
poznają przeznaczenie i ogólne zasady działania poszczególnych bloków 
funkcyjnych radaru. Przedstawiane są różne struktury radarów w zależności 
od ich zastosowania. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Struktura torów przetwarzania sygnałów w odbiornikach radarowych. / 2 
− Układy formowania wiązek antenowych. / 2 
− Koherentne i niekoherentne przetwarzanie sygnałów radarowych. / 2 
− Układy filtracji dopplerowskiej. / 2 
− Układy tłumienia zakłóceń pasywnych i  aktywnych. / 2 
− Układy stabilizacji prawdopodobieństwa fałszywego alarmu. / 2 
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− Integracja niekoherentna. / 2 
− Detekcja sygnałów echa. / 2 
− Wykrycie, plot, trasa. / 2 
− Układy estymacji współrzędnych obiektu. Układy estymacji prędkości 

radialnej obiektu. / 2 

Laboratoria 

− Struktury przechowywania sygnałów, czas szybki i wolny. / 4 
− Próbkowanie sygnałów w czasie szybkim i wolnym – kryterium Nyquista w 

radarze. / 4 
− Jednoznaczność pomiaru odległości i prędkości w radarze impulsowym. / 4 
− Układy integracji koherentnej i niekoherentnej. / 4 
− Estymacja kąta odbioru sygnału / 4 
− Detektor Neymana-Pearsona. / 4. 

Literatura: 

Podstawowa: 

−  Richards M.A.: Fundamentals of radar signal processing, McGraw Hill 
Education, 2014 

− Peebles P. Z., Jr.: Radar Principles, John Wiley & Sons, New York, 1998. 
− Skolnik M.: Introduction to radar systems; Mc Graw Hill, Third Edition, 

2001. 
− Cook C. E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction to Theory and 

Application, Artech House, Boston, 1993. 

Uzupełniająca: 

− Czekała Z.: Parada radarów, Wydawnictwo Bellona, 2014 
− Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals, John Wiley & Sons, Hoboken, New 

Jersey, 2004. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w 
zakresie niezbędnym do zrozumienia zasady działania toru odbiorczego radaru 
oraz w zakresie budowy i zasady działania poszczególnych bloków 
funkcjonalnych w torze odbiorczym radaru / W_22G_02  
 
U1 / Student potrafi pozyskiwać informacje z zakresu nowoczesnych systemów 
radarowych z literatury, baz danych i innych źródeł / U_22G_07 
U2 / Student potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić 
komputerową symulację działania radarowego systemu multistatycznego / 
U_22G_08 
 
K1 / Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz 
podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / K_22G_01 
K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole  / K_22G_05 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:  
Egzaminu. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z poszczególnych 
ćwiczeń 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
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Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 20 
2. Udział w laboratoriach / 24 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 18 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 24 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 10 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 110 godz. / 4 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 54 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 84 godz./2,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Dopplerowska filtracja sygnałów 

radarowych 
Radar signals Doppler filtration 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ - DFSR 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 10/+, C 0/ -, L 20/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Technika mikrofalowa / właściwości i zastosowania sygnałów b.w.cz., 
prowadzenie fal elektromagnetycznych w liniach transmisyjnych oraz układach 
pasywnych i aktywnych, układy techniki i elektroniki mikrofalowej 
Sygnały losowe – opis sygnałów losowych, filtracja optymalna 
Podstawy przetwarzania sygnałów / klasyfikacje sygnałów, analiza sygnałów 
Podstawy radiolokacji/ zasada działania urządzeń echolokacyjnych, 
wykrywanie i metody pomiaru współrzędnych obiektów 
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów / techniki filtracji cyfrowej 

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Piotr Serafin 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i zasadą działania 
układów filtracji dopplerowskiej występujących w torach przetwarzania 
sygnałów echa radarowego. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Układy filtracji dopplerowskiej TES. / 2 
− Tor z bankiem filtrów MTD. / 2 
− Dobór charakterystyk układów TES i MTD. / 2 
− Adaptacyjna filtracja dopplerowska. / 2 
− Filtracja dopplerowska w radarach zainstalowanych na platformach 

ruchomych. / 1 
− Kolokwium zaliczające. / 1 
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Laboratoria 

− Model sygnału echa radarowego od obiektu ruchomego. Zakłócenia 
pasywne. / 4 

− Modelowanie układów TES. Prędkość ślepa. / 4 
− Model banku filtrów dopplerowskich. Integracja koherentna. / 4 
− Dobór charakterystyk filtrów dopplerowskich. / 4 
− Modelowanie filtrów dopplerowskich w radarach lotniczych. / 4 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Schleher D.C. MTI and Pulsed Doppler Radar with Matlab, Artech House, 
2010 

− Richards M.A.: Fundamentals of radar signal processing, McGraw Hill 
Education, 2014 

− Cook C. E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction to Theory and 
Application, Artech House, Boston, 1993. 

Uzupełniająca: 

− Peebles P. Z., Jr.: Radar Principles, John Wiley & Sons, New York, 1998. 
− Skolnik M.: Introduction to radar systems; Mc Graw Hill, Third Edition, 

2001. 
− Czekała Z.: Parada radarów, Wydawnictwo Bellona, 2014 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student ma wiedzę w zakresie struktury sygnałów echa radarowego 
obiektów ruchomych oraz wykorzystania efektu Dopplera w radiolokacji / 
W_22G_11 
W2 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w 
zakresie niezbędnym do zrozumienia metod i technik przetwarzania sygnałów 
radarowych , w tym w zakresie budowy i zasady działania układów 
dyskryminacji sygnałów echa obiektów ruchomych / W_22G_12 
 
U1 / Student potrafi pozyskiwać informacje z zakresu przetwarzania sygnałów 
radarowych z literatury, baz danych i innych źródeł / U_22G_07 
U2 / Student potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić 
komputerową symulację działania układów dopplerowskiej filtracji sygnałów 
radarowych / U_22G_08 
 
K1 / Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w 
zakresie przetwarzania sygnałów radarowych oraz podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych/ K_22G_04 
K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole / K_22G_05 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:  
Zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z poszczególnych 
ćwiczeń 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
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Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 10 
2. Udział w laboratoriach / 20 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 80 godz. / 3 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 40 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 70 godz./2,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Graficzne środowisko 

programistyczne 
Graphical programming environment 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-GŚP 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 6/+, L 24/ + 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1, 2 / znajomość podstawowych relacji matematycznych, operacji 
macierzowych, operacji logicznych. 
Podstawy programowania 1, 2 / znajomość elementów algorytmizacji, zapis 
binarny liczb, użycie pętli iteracyjnych, typy danych.  
Miernictwo elektroniczne / znajomość zasady pracy przetworników A/C i C/A, 
znajomość budowy i zasady pracy mierników elektronicznych i oscyloskopu 

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: ppłk dr inż. Mirosław Czyżewski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Zasady tworzenia algorytmu komputerowego z wykorzystaniem graficznego 
środowiska programistycznego. Własności graficznego kodu źródłowego (ang. 
Block diagram) i interfejsu użytkownika (ang. Front panel). Opis wektora 
wejściowego i wyjściowego algorytmu oraz formatowanie zmiennych i stałych. 
Postać i własności podstawowych struktur tj. pętla iteracyjna i warunkowa, 
instrukcji wyboru, instrukcji warunkowej, w kodzie graficznym. Techniki zapisu i 
odczytu danych z pliku tekstowego, binarnego i TDMS. Wykorzystanie 
maszyny stanów oraz rejestrów przesuwnych. Obsługa błędów 
programowania. Konfiguracja kart pomiarowych DAQ, obsługa wejść i wyjść 
analogowych oraz cyfrowych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Wiadomości ogólne o środowisku LabVIEW / 2 godzina / Podstawowe 
elementy środowiska LabVIEW, sposób tworzenia aplikacji, definiowania 
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zmiennych i ich reprezentacja, tworzenie tablic, konfigurowania interfejsu 
użytkownika i obsługi błędów. 

− Podstawowe struktury wykorzystywane w środowisku LabVIEW / 2 
godziny / Podstawowe własności struktury pętli „while” i „for”, funkcje 
wyboru typu „case” i „event”. Maszyna stanów. 

− Akwizycja danych pomiarowych w środowisku LabVIEW / 2 godziny / 
konfigurowanie sprzętu z wykorzystaniem menażera urządzeń MAX, 
akwizycja i generacja prostych sygnałów cyfrowych i analogowych z 
wykorzystaniem przetworników DAC i ADC. 

Laboratoria 

− Projektowanie prostego przyrządu wirtualnego / 2 godziny / 
− Tworzenie i wizualizacja wykresów, przepływ danych, typy danych / 2 

godziny / 
− Rozwiązywanie błędów programowania / 2 godziny / 
− Użycie pętli w środowisku LabVIEW / 2 godziny / 
− Wykorzystanie struktur warunkowych Case i Event / 2 godziny /  
− Typy danych w LabVIEW, dane tablicowe i iteracyjne / 2 godziny / 
− Elementy graficzne w środowisku LabVIEW, tworzenie i edycja ikon / 2 

godziny / 
− Wspólne techniki programowania, maszyna stanów / 2 godziny / 
− Komunikacja między pętlami, rejestry przesuwne / 2 godziny / 
− Techniki zapisu i odczytu danych pomiarowych / 2 godziny / 
− Akwizycja danych pomiarowych / 3 godziny / 
− Kolokwium końcowe / 1 godzina / 

Literatura: 

Podstawowa: 

− LabVIEW Basics I. Introduction course manual. National Instruments, 
Austin, 2007, 

− LabVIEW Basics II. Development course manual. National Instruments, 
Aus-tin, 2007, 

− LabVIEW Core Cz. 1 i 2. Kurs użytkowania. 2010, 
−  M. Chruściel, LabVIEW w praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008, 

Uzupełniająca: 

− D. Świsulski: Komputerowa technika pomiarowa, oprogramowanie 
wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW, Agenda Wydawnicza 
PAK, Warszawa 2005, 

− 2. R. Bitter, T. Mohiuddin, M. Nawrocki, LabVIEW. Advanced programming 
techniques, CRC Press, London 2007. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędne do opisu i analizy działania 
systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy 
programowalne oraz syntezy układów i systemów elektronicznych oraz 
telekomunikacyjnych. / W_22G_05, W_22G_06 
W2 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej 
komputerów oraz metodyki i technik programowania. Zan i rozumie istotę 
programowania z wykorzystaniem kodu graficznego. / W_22G_05, W_22G_06 
W3 / Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody 
pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości różnego typu, zna metody 
obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników 
eksperymentu. Zna elementy strukturalne wykorzystywane w graficznym 
środowisku programistycznym. / W_22G_05, W_22G_06 
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U1 / Potrafi dokonać analizy prostych systemów przetwarzania sygnałów w 
dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz 
odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe. Potrafi wykorzystywać 
uniwersalne karty pomiarowy DAQ do akwizycji danych pomiarowych oraz 
współpracy z innymi urządzeniami zewnętrznymi. / U_22G_04 
U2 / Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami 
programistycznymi oraz narzędziami komputerowego wspomagania 
projektowania, w odniesieniu do układów i systemów elektronicznych oraz 
telekomunikacyjnych. Umie tworzyć algorytmy w graficznym kodzie 
źródłowym oraz skonfigurować elementy interfejsu użytkownika. / U_22G_04 
U3 / Potrafi sformułować algorytm sterowania systemem elektronicznym, 
posługuje się językami programowania wysokiego poziomu oraz odpowiednimi 
narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych 
sterujących systemem elektronicznym lub urządzeniem telekomunikacyjnym. 
Umie zapisać i odczytać dane z plików tekstowych, binarnych, jak i TDMS. / 
U_22G_04 
K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych. / K_22G_03 
K2 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji, w tym jej wpływ 
na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. / 
K_22G_03 
K3 / Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, 
przestrzegania zasad etyki zawodowej. / K_22G_03 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: uzyskiwanych ocen 
bieżących z realizacji ćwiczeń, samodzielności i efektywności realizacji zadań, 
obecności na wszystkich zajęciach laboratoryjnych  
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu / zaliczenia jest zaliczenie 
laboratoriów. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, U1 - weryfikowane jest w formie ustnej 
podczas realizacji laboratoriów oraz pisemnego zaliczenia przedmiotu. 
Osiągnięcie efektu U2, U3, K1, K2, K3 - sprawdzane jest podczas realizacji 
zadań realizowanych w ramach laboratoriów.  
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 6 
2. Udział w laboratoriach / 24 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 55 godz. /  3 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 40 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 60 godz./2,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Miernictwo mikrofalowe Microwave measurements 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-MM 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, L 14/ + 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

obwody i sygnały 1 / modele elementów obwodów elektrycznych, 
wielowrotniki, obwody liniowe,  
obwody i sygnały 2 / schematy zastępcze, charakterystyki czasowe,  
miernictwo elektroniczne / przetworniki a/c i c/a, oscyloskopy,  metody pomiaru 
prądu i napięcia stałego oraz przemiennego, metody pomiaru rezystancji i 
impedancji, pomiar częstotliwości i fazy,  
technika mikrofalowa / prowadnice falowe, macierz rozproszenia, 
dopasowanie impedancji, mikrofalowe elementy ferrytowe, rezonatory i filtry 
mikrofalowe, mikrofalowe elementy bierne. 

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Adam Rutkowski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest ugruntowanie wiedzy studentów z zakresu budowy i 
zasady działania podzespołów stosowanych w miernictwie mikrofalowym. 
Studenci poznają metody pomiaru podstawowych parametrów sygnałów i 
obwodów mikrofalowych oraz zapoznają się z konstrukcją i właściwościami 
współczesnych układów oraz przyrządów stosowanych w miernictwie 
mikrofalowym.  
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Informacje wstępne. Mikrofalowe przyrządy generacyjne - 2 godz. 
− Podział pasma mikrofalowego na podpasma. Lampowe i 

półprzewodnikowe przyrządy generacyjne. 
− Wobulatory. Generatory pomiarowe - 2 godz. 
− Rodzaje generatorów mikrofalowych wykorzystywanych jako źródła 

sygnałów do pomiarów układów mikrofalowych.  
− Detektory mikrofalowe - 2 godz. 
− Budowa, zasada działania, parametry detektorów mikrofalowych. 
− Mierniki mocy sygnałów mikrofalowych - 2 godz. 
− Budowa i zasada działania mierników mocy sygnałów mikrofalowych. 
− Pomiar częstotliwości sygnałów mikrofalowych. Falomierze. Mierniki 

częstotliwości. Budowa i zasada działania analizatora widma. - 2 godz. 
− Budowa i zasada działania mierników częstotliwości sygnałów 

mikrofalowych. Struktura i zasada działania analizatora widma. Metodyka 
prowadzenia pomiarów.  

− Pomiar tłumienia elementów mikrofalowych - 2 godz. 
− Definicja tłumienia. Metody pomiaru tłumienia w zakresie mikrofalowym.  
− Reflektometry pomiarowe - 2 godz. 
− Definicja współczynnika odbicia i współczynnika fali stojącej (WFS). 

Metody pomiaru współczynnika odbicia i WFS.  
− Budowa i zasada działania skalarnego i wektorowego analizatora 

obwodów - 2 godz. 
− Struktura i zasada działania skalarnego analizatora obwodów. Metodyka 

prowadzenia pomiarów. Struktura i zasada działania wektorowego 
analizatora obwodów. Metodyka prowadzenia pomiarów. 

Laboratoria 

− Pomiar częstotliwości sygnałów mikrofalowych - 3 godz.  
− Pomiar mocy sygnałów mikrofalowych - 3 godz.  
− Pomiar parametrów generatorów mikrofalowych - 3 godz.  
− Analizator obwodów mikrofalowych - 2 godz.  
− Pomiar parametrów układów mikrofalowych - 3 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

− J. A. Dobrowolski, Technika wielkich częstotliwości, Oficyna Wydawnicza 
PW, Warszawa 2001, 

− B. Galwas, Miernictwo mikrofalowe, Warszawa 1985, 
− J. Szóstka, Mikrofale, WKiŁ, Warszawa 2006. 

Uzupełniająca: 

− R. Litwin, M. Suski, Technika mikrofalowa, WNT, Warszawa 1972,  
− R.J. Collier, A.D. Skinner, Microwave Measurements, 3rd edition, IET, 

London 2007.  
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Efekty uczenia się: 

W1 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 
niezbędnym do zrozumienia zjawisk generacji sygnałów mikrofalowych 
/W_22G_05, W_22G_06 
W2 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 
budowy i zasady działania przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w 
zakresie częstotliwości mikrofalowych / W_22G_05, W_22G_06 
W3 / Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody 
pomiaru podstawowych parametrów sygnałów i obwodów mikrofalowych / 
W_22G_05, W_22G_06 
U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z zakresu miernictwa mikrofalowego z 
literatury, baz danych i innych źródeł / U_22G_02 
U2 / Potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiar 
podstawowych parametrów sygnałów i obwodów mikrofalowych / U_22G_02 
K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie 
miernictwa mikrofalowego oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych / K_22G_01 
K2 / Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną w obszarze 
miernictwa mikrofalowego oraz gotowość podporządkowania się zasadom 
pracy w zespole / K_22G_01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen bieżących i 
sprawozdań. 
Zaliczenie wykładów jest prowadzone w formie pisemnej z materiału objętego 
zakresem wykładów.  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia 
wykładów oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.  
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, U1, K1  - weryfikowane jest podczas 
zaliczenia 
Osiągnięcie efektu U2, K2 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 16 
2. Udział w laboratoriach / 14 
3. Udział w ćwiczeniach / ….. 
4. Udział w seminariach / ….. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ….. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ….. 
9. Realizacja projektu / ….. 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / ….. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / ….. 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 80 godz. /  3 ECTS, 
Zajęcia kontaktowe: 40 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia niekontaktowe: 40 godz./ 1,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Radarowe metody estymacji 

współrzędnych 
Radar target parameter estimation 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-RMEW 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 18/+, C 12/ +, L 14/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

elementy techniki radarowej / znajomość techniki antenowej oraz warunków 
propagacji fal elektromagnetycznych 
technika mikrofalowa / zrozumienie istoty techniki mikrofal 
podstawy radiolokacji / znajomość istoty pomiaru współrzędnych płaskich i 
wysokości 
nadajniki radiolokacyjne / znajomość problemów generacji sygnałów 
radarowych 
odbiorniki radiolokacyjne / znajomość problemów odbioru sygnałów 
radarowych 

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, mgr inż. Paweł Kaczmarek 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Treści przedmiotu obejmują wybrane zagadnienia syntezy algorytmu pomiaru 
odległości do obiektu oraz algorytmów estymacji współrzędnych kątowych 
obiektu w radarach obserwacyjnych. Student zapozna się z ograniczeniami 
związanymi z wyborem danej metody estymacji współrzędnych. Pozna warunki 
i możliwości estymacji prędkości obiektu na etapie tworzenia plotu 
radiolokacyjnego. Przedmiot stanowi wprowadzenie do analizy poziomu 
degradacji parametrów określających pracę radaru w warunkach zakłóceń. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady  

1. Wpływ parametrów radaru na dokładność pomiaru współrzędnych 
przestrzennych obiektu (2 godz.) 
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Wykrycie obiektu a pomiar współrzędnych. Błąd średniokwadratowy a 
błąd określenia położenia obiektu. Określenie minimalnej wartości błędu 
średniokwadratowego. Wpływ pasma pracy radaru oraz sygnału 
sondującego na dokładność pomiaru współrzędnych.   

2. Algorytm pomiaru odległości do obiektu (2 godz.) 
Synteza algorytmu, ograniczenia, wady i zalety pomiaru odległości metodą 
fazową i impulsową. 

3. Algorytm pomiaru kąta azymutu we współczesnych radarach (2 godz.) 
Synteza algorytmu, ograniczenia, wady i zalety pomiaru kąta azymutu 
metodą na maksimum sygnału.  

4. Algorytm pomiaru kąta azymutu i elewacji we współczesnych radarach (4 
godz.) 
Synteza algorytmu, ograniczenia, wady i zalety pomiaru współrzędnych 
kątowych obiektu metodami monoimpulsowymi. Anteny typu PESA, AESA, 
układy ESPW.  

5. Algorytm pomiaru prędkości radialnej w radarze obserwacyjnym (2 godz.) 
Synteza algorytmu, ograniczenia, wady i zalety pomiaru prędkości 
radialnej obiektu. Jednoznaczność pomiaru prędkości radialnej obiektu. 

6. Rozdzielczość i rozróżnialność pomiaru współrzędnych obiektu (4 godz.) 
Różnice pomiędzy wybranymi parametrami technicznymi i taktycznymi 
radarów. Ograniczenia techniczne i praktyczne określające wartość 
minimalną tych parametrów. Tryby pracy radarów. 

7. Ekstraktor plotu radiolokacyjnego (2 godz.) 
Idea tworzenia plotu radiolokacyjnego. Wykrycia elementarne a plot 
radiolokacyjny. 

Ćwiczenia  

1. Rozróżnialność i dokładność pomiaru odległości (2 godz.) 
2. Rozróżnialność i dokładność pomiaru kąta azymutu (2 godz.) 
3. Rozróżnialność i dokładność pomiaru kąta elewacji (2 godz.) 
4. Rozróżnialność i dokładność pomiaru prędkości radialnej (2 godz.) 
5. Estymacja parametrów obiektu w zależności od konfiguracji trybu pracy 

radaru (2 godz.). 
6. Wpływ zakłóceń na wynik estymacji współrzędnych (2 godz.).  

Laboratoria  

1. Rozróżnialność i dokładność pomiaru odległości do obiektu (2 godz.) 
2. Pomiar współrzędnych kątowych metodą analizy obwiedni (4 godz.) 
3. Badanie metod monoimpulsowych pomiaru kąta (4 godz.) 
4. Analiza grup wykryć elementarnych (4 godz). 



Karty Informacyjne Przedmiotów  Specjalistycznych – Radiolokacja - Jednolite Studia Magisterskie Wojskowe 
 
 

45 | S t r o n a  
2021 

Literatura: 

Podstawowa:  

− S. Rosłoniec: Podstawy radiolokacji i radionawigacji. Wojskowa Akademia 
Techniczna, skrypt WAT, Warszawa, 2017 

− S. M. Sherman, D. K. Barton: Monopulse principles and techniques, 2nd 
Edition, Artech House 2011. 

− M. A. Richards, J.A. Scheer, W.A. Holm: Principles of modern radar, basic 
principles. SCITECH Publishing Inc., 2010. 

− Merrill I. Skolnik: Introduction to radar systems, Mc Graw Hill. 2002. 

Uzupełniająca: 

− Z. Czekała Parada Radarów. Wydawnictwo Bellona Warszawa 2004 
− B. Mahafza: Radar systems analysis and design using MATLAB 3rd ed., 

CRC Press, 2013 

Efekty uczenia się: 

W1 / Posiada wiedzę z zakresu organizacji i wyposażenia pododdziałów i 
oddziałów radiotechnicznych, planowania działań z uwzględnieniem zagrożeń 
współczesnego pola walki / W_22G_02. U_22G_08 
W2 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji radarów 
będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz pobudowaną 
teoretycznie wiedzę  w zakresie nadawania, odbioru sygnałów radarowych 
oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej/ W_22G_02. U_22G_08 
U1 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji radarów 
będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz pobudowaną 
teoretycznie wiedzę  w zakresie nadawania, odbioru sygnałów radarowych 
oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej/ U_22G_01 
U2 / Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia wiedzy w 
zakresie rozwoju urządzeń i systemów radiolokacyjnych w środowisku 
militarnym oraz cywilnym / U_22G_05. 
K1 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju 
urządzeń i systemów radiolokacyjnych / K_22G_01. 
K2 / Rozumie znaczenie wykorzystania urządzeń i systemów radiolokacyjnych 
w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej / K_22G_02. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na ocenę na podstawie wyników sprawdzianu 
pisemnego zawierającego pytania teoretyczne i zadania rachunkowe z 
materiałów przekazanych w trakcie wykładów oraz pozostałych form realizacji 
przedmiotu. 
Ćwiczenia rachunkowe zaliczane są na podstawie udzielonych odpowiedzi 
zadawanych podczas wykonywania obliczeń. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie obecności na wszystkich 
ćwiczeniach i wykonaniu sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń. 
Osiągnięcie efektów W1 i W2 weryfikowane jest podczas bieżących 
odpowiedzi w trakcie ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych dotyczących 
teoretycznych aspektów związanych z estymacją współrzędnych we 
współczesnym radarze. 
Osiągnięcie efektów U1 i U2 sprawdzane jest w czasie obserwacji zachowania 
uczestników kursu podczas samodzielnego rozwiązywania zadań i wniosków 
z otrzymanych w czasie ćwiczeń laboratoryjnych wyników. 
Osiągnięcie efektów K1 i K2 jest weryfikowane i sprawdzane poprzez 
wszystkich form zajęć. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 76-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 
61-75%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 45-60%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na 
poziomie 30-44%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie niższym niż 30%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

Aktywność / obciążenie studenta w godz.: 
1. Udział w wykładach / 18 
2. Udział w laboratoriach /12 
3. Udział w ćwiczeniach / 14 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 110 godz. /  4 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 54 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 94 godz./3,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Radarowe sygnały złożone Radar Signals 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-RSZ 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 16/x, C 8/ -, L 6 / -, P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy przetwarzania sygnałów / znajomość opisu sygnałów w dziedzinie 
czasu 
i częstotliwości. 
Sygnały losowe / znajomość opisu sygnałów losowych w dziedzinie czasu 
i częstotliwości. 

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Czesław LEŚNIK 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z tematyką związaną z ogólną 
charakterystyką i klasyfikacją sygnałów złożonych stosowanych w teledetekcji, 
z radarową funkcją nieoznaczoności, sygnałami złożonymi z 
wewnątrzimpulsową liniową i nieliniową modulacją częstotliwości oraz z 
wewnątrzimpulsową manipulacją częstotliwości, z sygnałami złożonymi z 
wewnątrzimpulsową dwu- i wielowartościową manipulacją fazy, z sygnałami 
złożonymi z wewnątrzimpulsową mieszaną modulacją i manipulacją oraz z 
sygnałem ciągłym z modulacją częstotliwości, a także z bezpośrednią cyfrową 
metodą generacji sygnałów (DDS). 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja sygnałów złożonych. Radarowa 
funkcja nieoznaczoności (2 godziny): 
Wprowadzenie do tematyki radarowych sygnałów złożonych, klasyfikacja 
sygnałów. 



Karty Informacyjne Przedmiotów  Specjalistycznych – Radiolokacja - Jednolite Studia Magisterskie Wojskowe 
 
 

48 | S t r o n a  
2021 

Definicja radarowej funkcji nieoznaczoności, właściwości, interpretacja, 
przykłady. 

2. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową liniową i nieliniową modulacją 
częstotliwości (2 godziny): 
Model sygnału z liniową modulacją częstotliwości, charakterystyki, 
właściwości. Model sygnału z nieliniową modulacją częstotliwości, 
charakterystyki, właściwości. 

3. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową manipulacją częstotliwości (2 
godziny): 
Model sygnału, klasyfikacja kodów FSK, funkcje koincydencji, 
charakterystyki oraz właściwości sygnału, przykłady syntezy kodu. 

4. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową binarną manipulacją fazy (2 
godziny): 
Wskaźniki jakości sygnału z BPSK, model sygnału, rodzaje i 
charakterystyka kodów binarnych. 

5. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową wielowartościową manipulacją 
fazy, cz. 1. (2 godziny): 
Model sygnału, synteza sygnału z wielowartościowym ciągiem kodowym 
Franka, przykładowe charakterystyki. 

6. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową wielowartościową manipulacją 
fazy, cz. 2 (2 godziny): 
Wielowartościowe ciągi kodowe P, synteza kodu P4, przykładowe 
charakterystyki i właściwości sygnału, wielowartościowe ciągi kodowe 
GCL. 

7. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową mieszaną modulacją i manipulacją. 
Sygnały ciągłe z modulacją częstotliwości. (2 godziny): 
Modele sygnałów, przykłady, charakterystyki. 

8. Bezpośrednia cyfrowa metoda generacji sygnałów (DDS). (2 godziny) 
Zasada pracy układów DDS, przykłady zastosowań układów DDS. 

Ćwiczenia 

1. Wyznaczanie wewnątrzimpulsowej struktury sygnałów z modulacją 
częstotliwości. / 2 

2. Wyznaczanie wewnątrzimpulsowej struktury sygnałów z manipulacją 
częstotliwości. / 2 

3. Wyznaczanie wewnątrzimpulsowej struktury sygnałów z manipulacją fazy. 
/ 2 

4. Wyznaczanie parametrów sygnałów z manipulacją fazy. / 1 
5. Kolokwium zaliczające. / 1 

Laboratoria 

1. Badanie bryły nieoznaczoności wybranych sygnałów złożonych. / 2 
2. Filtracja dopasowana sygnałów z wewnątrzimpulsową modulacją i 

manipulacją częstotliwości. / 2 
3. Filtracja dopasowana sygnałów z wewnątrzimpulsową manipulacją fazy. / 

2 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych, 
http://clesnik.wel.wat.edu.pl/ . 

− Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals, John Wiley & Sons, Hoboken, New 
Jersey, 2004. 

http://clesnik.wel.wat.edu.pl/
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Uzupełniająca: 

− Cook C. E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction to Theory and 
Application, Artech House, Boston, 1993. 

− Peebles P., Jr.: Radar Principles, John Wiley & Sons, New York, 1998. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma uporządkowaną oraz podbudowaną teoretycznie wiedzę niezbędną 
do zrozumienia metod syntezy, i modulacji oraz generacji radarowych 
sygnałów sondujących. / W_22G_12 
U1 / Potrafi dokonać analizy i syntezy wybranych sygnałów złożonych na 
potrzeby sensorów radarowych. / U_22G_04 
K1 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju 
urządzeń i systemów radiolokacyjnych.. / K_22G_01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: końcowego kolokwium zaliczającego na 
ocenę, przy spełnionym warunku pozytywnych wszystkich ocen bieżących. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych oraz 
sprawozdań dla każdego ćwiczenia. 
Egzamin z przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej. Warunkiem 
dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych. 
 
Osiągnięcie efektu W1- weryfikowane jest na kolokwiach wstępnych przed 
ćwiczeniami laboratoryjnymi, w trakcie ćwiczeń rachunkowych oraz na 
końcowym egzaminie pisemnym. 
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń rachunkowych oraz 
na końcowym egzaminie pisemnym. 
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest poprzez ocenę postawy studenta 
podczas wykładów oraz ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

Aktywność / obciążenie studenta w godz.: 
1. Udział w wykładach / 16 
2. Udział w laboratoriach /6 
3. Udział w ćwiczeniach / 8 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 18 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 20 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 20 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 120 godz./ 4 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich (1+2+3+4+10+13): 42 godz./ 1,5 
ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷9): 88 godz./ 3,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Technika radarów 1 Radar technology 1 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-TR1 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 30/x, C 14/ +, L 4/ -, P -/ -, S 12/ + 
razem: 60 godz., 5 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

elementy techniki radarowej / znajomość techniki antenowej oraz warunków 
propagacji fal elektromagnetycznych 
technika mikrofalowa / zrozumienie istoty techniki mikrofal 
podstawy radiolokacji / znajomość istoty pomiaru współrzędnych płaskich i 
wysokości, schemat blokowy współczesnego radaru jako sensora 
mikrofalowego 
nadajniki radiolokacyjne / znajomość problemów generacji sygnałów 
radarowych 
odbiorniki radiolokacyjne / znajomość problemów odbioru sygnałów 
radarowych 

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, mgr inż. Janusz Karczewski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Wybrane wiadomości o technikach antenowych stosowanych we 
współczesnych radarach typu 2-D i 3-D systemy nadawcze radarów pseudo 
koherentnych i koherentnych,  realizacja toru odbiorczego, cyfrowe 
przetwarzanie sygnału echa, radar programowy. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady  

1. Odległościomierze 2D serii NUR, ogólna charakterystyka. pod-stawowe 
parametry, schemat funkcjonalny./2godz. 

2. Tor generacji (syntezy) sygnału sondującego wraz ze wzmacniaczami 
b.w.cz i  traktem przesyłowym. /2godz. 

3. Tor odbiorczy b.w.cz, część analogowa systemu odbiorczego. /2godz.  
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4. Cyfrowa obróbka sygnałów, układy filtracji zakłóceń. /2godz.  
5. Cyfrowa obróbka sygnałów, układy filtracji zakłóceń. /2godz. 
6. System synchronizacji. /2godz. 
7. Systemy: sterowania, automatycznej lokalizacji uszkodzeń. szybkiej 

kontroli funkcjonowania. /2godz. 
8. Wysokościomierz Bożena-32, ogólna charakterystyka. podstawowe 

parametry, schemat funkcjonalny. /2godz.  
9. Specyfika toru generacji (syntezy) sygnału sondującego wraz ze 

wzmacniaczami b.w.cz i  traktem przesyłowym. /2godz. 
10. Specyfika toru odbiorczego b.w.cz, część analogowa i cyfrowa toru 

przetwarzania sygnałów. /2godz. 
11. System napędu anteny w płaszczyźnie azymutu i elewacji. /2godz. 
12. System napędu anteny w płaszczyźnie azymutu i elewacji cd. /2godz. 
13. Systemy szybkie kontroli funkcjonowania SKF w radarach 2-D. /2godz. 
14. Współpraca odległościomierza z wysokościomierzem. /2godz. 
15. Wprowadzenie do SRL trójwspółrzędnych, ogólna charaktery-styka SRL 

3D. /2godz. 

Ćwiczenia  

1. Tor syntezy sygnału sondującego w radarach koherentnych / 4 godz. 
2. System nadawczy tor wzmacniaczy bwcz / 2 godz. 
3. Znaczenie rozmiaru komórki rozróżnialności w radarze / 2 godz. 
4. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, układy filtracji zakłóceń / 4 godz. 
5. Parametry określające zakres mierzonych kątów azymutalno - 

elewacyjnych / 2 godz. 

Laboratoria  

1. Badanie charakterystyk wykrywania / 2 godz. 
2. Wzajemne uwarunkowanie parametrów radaru / 2 godz. 

Seminaria  

1. Analiza rozwiązania technicznego układu antenowego wybranego radaru 
/ 4 godz. 

2. Analiza rozwiązania technicznego układu przetwarzania sygnałów 
wybranego radaru / 4 godz. 

3. Analiza rozwiązania technicznego toru nadawczego wybranego radaru / 4 
godz. 

Literatura: 

Podstawowa:  

− Merril Skolnik. Introduction to radar systems. 2001. 
− J. Błażejak Urządzenia radiolokacyjne (SRL JUSTYNA-82.1999. 
− Materiały w wersji elektronicznej urządzenia RST-12M,TRS-15. 
− A. Richards, J.A. Scheer, W.A. Holm: Principles of modern radar, basic 

principles. SCITECH Publishing Inc., 2010 
− Merrill I. Skolnik: Introduction to radar systems, Mc Graw Hill. 2002 
− Fulvio GINI, Muralidhar Rangaswamy; Knowledge based radar de-tection, 

tracking and classification. Wiley – Interscience. 2008. 

Uzupełniająca: 

− Z. Czekała Parada Radarów. Wydawnictwo Bellona Warszawa 2004 
− B. Mahafza: Radar systems analysis and design using MATLAB 3rd ed., 

CRC Press, 2013 
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Efekty uczenia się: 

W1 / Posiada wiedzę z zakresu organizacji i wyposażenia pododdziałów i 
oddziałów radiotechnicznych, planowania działań z uwzględnieniem zagrożeń 
współczesnego pola walki / W_22G_01. 
W2 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji radarów 
będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz pobudowaną 
teoretycznie wiedzę  w zakresie nadawania, odbioru sygnałów radarowych 
oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej/ W_22G_02. 
U1 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji radarów 
będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz pobudowaną 
teoretycznie wiedzę  w zakresie nadawania, odbioru sygnałów radarowych 
oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej/ U_22G_01. 
U2 / Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia wiedzy w 
zakresie rozwoju urządzeń i systemów radiolokacyjnych w środowisku 
militarnym oraz cywilnym / U_22G_05. 
K1 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju 
urządzeń i systemów radiolokacyjnych / K_22G_01. 
K2 / Rozumie znaczenie wykorzystania urządzeń i systemów radiolokacyjnych 
w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej / K_22G_03. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: aktywnego udziału we wszystkich 
zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny z pisemnego zaliczenia..  
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: aktywnego udziału we 
wszystkich zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny z wszystkich ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Egzamin jest prowadzony w formie ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z 
ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów.  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę pozytywną 
zagadnień przedstawianych na wykładach w ramach tego przedmiotu oraz 
zaliczenie pozostałych form realizacji przedmiotu. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie przygotowanej i zaprezentowanej 
prezentacji multimedialnej na podany temat oraz udzielonych odpowiedzi 
zadawanych  
 
Osiągnięcie efektów W1, W2, U1 oraz U2 – jest weryfikowane poprzez 
obserwację aktywności słuchacza w trakcie wykładów oraz w czasie egzaminu. 
Osiągnięcie efektów W1, W2 U1, K1 oraz K2 – weryfikowane jest pod-czas 
ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektów K1 i K2 jest weryfikowane i sprawdzane poprzez 
obserwacje pracy w zespołach roboczych oraz w czasie oceny jakości 
opracowanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji na 
seminarium pod kątem ich zawartości jak i odniesienia do opracowanych w 
trakcie dyskusji wniosków.  
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 76-90%. 
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Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 
61-75%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 45-60%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na 
poziomie 30-44%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie niższym niż 30%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

Aktywność / obciążenie studenta w godz.: 
1. Udział w wykładach / 30 
2. Udział w laboratoriach /4 
3. Udział w ćwiczeniach / 14 
4. Udział w seminariach / 12 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 20 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 10 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 10 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 140 godz. /  5 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 70 godz./ 2,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 120 godz./4,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Algorytmy przetwarzania  

sygnałów radarowych 
Radar signal processing algorithms 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-APSR 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 22/+, C 0/ -, L 22/ +, P -/ , S 0/ - 
razem: 42 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

technika mikrofalowa / właściwości i zastosowania sygnałów b.w.cz., 
prowadzenie fal elektromagnetycznych w liniach transmisyjnych oraz układach 
pasywnych i aktywnych, układy techniki i elektroniki mikrofalowej 
sygnały losowe – opis sygnałów losowych, filtracja optymalna 
podstawy przetwarzania sygnałów / klasyfikacje sygnałów, analiza sygnałów 
Podstawy radiolokacji/ zasada działania urządzeń echolokacyjnych, 
wykrywanie i metody pomiaru współrzędnych obiektów  

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Piotr SERAFIN  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą algorytmów 
przetwarzania sygnałów w torach odbiorczych radarów. Studenci poznają 
zasady działania i metody implementacji poszczególnych bloków funkcyjnych 
radaru. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Radarowe sygnały sondujące / 2 
− Modele radarowych sygnałów echa / 2 
− Struktura torów przetwarzania sygnałów w radarach. /4 
−  Algorytmy formowania charakterystyk antenowych / 2 
− Dopplerowskie przetwarzanie sygnałów echa radarowego. /4 
− Integracja koherentna sygnałów. Mapa zakłóceń. / 2 
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− Układy stabilizacji poziomu fałszywego alarmu i eliminacji zakłóceń 
impulsowych / 2 

− Integracja niekoherentna i detekcja sygnałów echa. / 2 
− Eliminacja czasowych listków bocznych / 2 
− Implementacyjne problemy realizacji nowoczesnych systemów 

radarowych w technice radaru programowego (SDR) / 1 
− Kolokwium zaliczające / 1 

Laboratoria 

− Modelowanie sygnału echa / 4 
− Modelowanie algorytmów MTI i MTD / 4 
− Modelowanie algorytmów CFAR / 4 
− Dobór parametrów integratora niekoherentnego / 2 
− Parametry układów tłumienia ech stałych / 2 
− Parametry układów detekcji obiektów ruchomych / 2 
− Dobór progu detekcji sygnału / 4 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Schleher D.C. MTI and Pulsed Doppler Radar with Matlab, Artech House, 
2010 

− Richards M.A.: Fundamentals of radar signal processing, McGraw Hill 
Education, 2014 

− Peebles P. Z., Jr.: Radar Principles, John Wiley & Sons, New York, 1998. 
− Skolnik M.: Introduction to radar systems; Mc Graw Hill, Third Edition, 

2001. 
− Cook C. E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction to Theory and 

Application, Artech House, Boston, 1993. 

Uzupełniająca: 

− Goca J.: Metody obróbki sygnałów wykorzystujące FFT. Część 1, Teoria 
szybkiego przekształcenia Fouriera. Skrypt WAT, Warszawa, 1985. 

− Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals, John Wiley & Sons, Hoboken, New 
Jersey, 2004. 

Efekty uczenia się: 

W1/zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w nowoczesnych systemach 
radarowych / W_22G_02 
W2/ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii 
stosowanych w nowoczesnych systemach radarowych / W_22G_02 
U1/potrafi dokonać analizy i syntezy złożonych sygnałów i systemów 
przetwarzania sygnałów, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz 
odpowiednie narzędzia / U_22G_07, U_22G_08 
U2/potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym 
testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów 
charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektronicznych lub 
telekomunikacyjnych / U_22G_07, U_22G_08 
U3/potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces 
samokształcenia/ U_22G_07, U_22G_08 
K1 – ma świadomość dokształcania się, K_22G_05 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z poszczególnych 
ćwiczeń 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 22 
2. Udział w laboratoriach / 22 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 5 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 5 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 84 godz. /  3 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 54 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 69 godz./2,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Eksploatacja urządzeń i systemów 

radarowych 1 
Exploitation and combat operation of 

radars 1 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-EUSR1 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 18/x, C -/ -, L 18/ +, P -/ -, S 8/ - 
razem: 44 godz., 3  pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

elementy techniki radarowej / znajomość techniki antenowej oraz warunków 
propagacji fal elektromagnetycznych 
technika mikrofalowa / zrozumienie istoty techniki mikrofal 
podstawy radiolokacji / znajomość istoty pomiaru współrzędnych płaskich i 
wysokości, schemat blokowy współczesnego radaru jako sensora 
mikrofalowego 
nadajniki radiolokacyjne / znajomość problemów generacji sygnałów 
radarowych 
odbiorniki radiolokacyjne / znajomość problemów odbioru sygnałów 
radarowych 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, mgr inż. Janusz Karczewski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Problematyka niezawodnościowa. Warunki eksploatacji i ich wpływ na 
niezawodność obiektów. Diagnostyka obiektów  technicznych. Jakościowa i 
ilościowa kontrola stanu urządzenia.  
Kontrola funkcjonowania układów poszczególnych torów urządzenia. Strojenie 
podstawowych zespołów. Strojenie całościowe torów urządzenia. 
Obsługiwania techniczne na sprzęcie radiolokacyjnym. Czynności 
obsługiwania technicznego urządzenia. Układy ALU, SKF i diagnostyczne. 
Znajomość podstawowych zagadnień z eksploatacji urządzeń 
radiolokacyjnych, umiejętność posługiwania się aparaturą kontrolno-
pomiarową, ocena stanu technicznego sprzętu, zapoznanie się z podstawową 



Karty Informacyjne Przedmiotów  Specjalistycznych – Radiolokacja - Jednolite Studia Magisterskie Wojskowe 
 
 

59 | S t r o n a  
2021 

dokumentacją eksploatacyjną, nabycie umiejętności w zakresie czytania 
schematów funkcjonalnych i ideowych oraz samodzielnej lokalizacji i usuwania 
uszkodzeń w urządzeniu radiolokacyjnym 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady  

1. Podstawowe parametry stacji radiolokacyjnej / 2 godz. 
2. System zasilania stacji radiolokacyjnej / 2 godz. 
3. Tor nadawczy stacji radiolokacyjnej / 2 godz. 
4. Trakt antenowo-przesyłowy / 2 godz. 
5. Tor odbiorczy stacji radiolokacyjnej / 2 godz. 
6. Układy filtracji zakłóceń / 2 godz. 
7. Układy toru zobrazowania informacji / 2 godz. 
8. Układy sterowania stacji radiolokacyjną / 2 godz. 
9. Układy kontroli  funkcjonowania i lokalizacji uszkodzeń w stacji 

radiolokacyjnej / 2 godz. 

Laboratoria  

1. Analiza dokumentacji eksploatacyjnej stacji radiolokacyjnej / 4 godz. 
2. Rozwiązanie konstrukcyjne stacji radiolokacyjnej / 1 godz. 
3. System zasilania stacji radiolokacyjnej / 2 godz. 
4. Rozwiązanie konstrukcyjne układów toru nadawczego / 2 godz. 
5. Trakt antenowo-przesyłowy / 1 godz. 
6. Rozwiązanie konstrukcyjne toru odbiorczego / 2godz. 
7. Rozwiązanie konstrukcyjne układów filtracji zakłóceń / 2 godz. 
8. Praca na schematach funkcjonalnych / 4 godz. 

Seminaria  

1. Elementy sterowania, kontroli funkcjonowania i sygnalizacji toru 
nadawczego / 2 godz. 

2. Elementy sterowania, kontroli funkcjonowania i sygnalizacji toru 
odbiorczego / 2 godz. 

3. Elementy sterowania, kontroli funkcjonowania i sygnalizacji układów 
filtracji zakłóceń / 2 godz. 

4. Elementy sterowania, kontroli funkcjonowania i sygnalizacji toru 
zobrazowania informacji / 2 godz. 

Literatura: 

Podstawowa:  

− Czekała Z. Parada radarów1999r 
− WOSR wew 762/93 Przewodnik do zajęć praktycznych z eksploatacji J-82 

1993r 
− Urządzenie NUR 31 - Instrukcja eksploatacji; 
− Opis techniczny i instrukcja eksploatacji OTIE/UE-WRP-12M.603.V4 
− Opis techniczny i instrukcja eksploatacji OTIE/UE-WRH-14M.603.V4 
− Opis techniczny i instrukcja eksploatacji OTIE/UE-WRP-12M.603.V4 

Uzupełniająca: 

− WOSR wew 741/91  Zasady i metody radiolokacji cz.I  1991r 
− WOSR wew 741/91  Zasady i metody radiolokacji cz.II  1991r 
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Efekty uczenia się: 

W1 / Posiada wiedzę z zakresu organizacji i wyposażenia pododdziałów i 
oddziałów radiotechnicznych, planowania działań z uwzględnieniem zagrożeń 
współczesnego pola walki / W_22G_01. 
W2 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji radarów 
będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz pobudowaną 
teoretycznie wiedzę  w zakresie nadawania, odbioru sygnałów radarowych 
oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej/ W_22G_02 
U1 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji radarów 
będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz pobudowaną 
teoretycznie wiedzę  w zakresie nadawania, odbioru sygnałów radarowych 
oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej/ U_22G_01. 
U2 / Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia wiedzy w 
zakresie rozwoju urządzeń i systemów radiolokacyjnych w środowisku 
militarnym oraz cywilnym / U_22G_05. 
K1 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju 
urządzeń i systemów radiolokacyjnych / K_22G_01. 
K2 / Rozumie znaczenie wykorzystania urządzeń i systemów radiolokacyjnych 
w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej / K_22G_03. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: aktywnego udziału we wszystkich 
zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny z pisemnego zaliczenia..  
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: aktywnego udziału we 
wszystkich zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny z wszystkich ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Egzamin jest prowadzony w formie ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z 
ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów.  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę pozytywną 
zagadnień przedstawianych na wykładach w ramach tego przedmiotu oraz 
zaliczenie pozostałych form realizacji przedmiotu. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie przygotowanej i zaprezentowanej 
prezentacji multimedialnej na podany temat oraz udzielonych odpowiedzi 
zadawanych  
 
Osiągnięcie efektów W1, W2, U1 oraz U2 – jest weryfikowane poprzez 
obserwację aktywności słuchacza w trakcie wykładów oraz w czasie egzaminu. 
Osiągnięcie efektów W1, W2 U1, K1 oraz K2 – weryfikowane jest pod-czas 
ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektów K1 i K2 jest weryfikowane i sprawdzane poprzez 
obserwacje pracy w zespołach roboczych oraz w czasie oceny jakości 
opracowanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji na 
seminarium pod kątem ich zawartości jak i odniesienia do opracowanych w 
trakcie dyskusji wniosków.  
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 76-90%. 
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Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 
61-75%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 45-60%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na 
poziomie 30-44%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie niższym niż 30%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

Aktywność / obciążenie studenta w godz.: 
1. Udział w wykładach / 18 
2. Udział w laboratoriach /18 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 8 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 10 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 84 godz. / 3 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 54 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 74 godz./ 2,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Przetwarzanie danych w 

systemach radiolokacyjnych 1 
Data processing in radiolocation 

systems 1 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-PDSR1 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 12/x, C 6/ +, L 12/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1, 2 / Wymagania wstępne: wymagana znajomość rachunku 
macierzowego, rachunku różniczkowego i całkowego oraz rachunku 
operatorowego, znajomość rozkładów  
i parametrów rozkładów zmiennych losowych. 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Zasady przetwarzania danych w systemach radiolokacyjnych. Modele 
dynamiki i obserwacji w systemach radiolokacyjnych. Układy współrzędnych i 
ich transformacje. Proces śledzenia obiektów i jego realizacja algorytmiczna. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Wiadomości wstępne / 2 godz. / Zasady przetwarzania danych w 
systemach radiolokacyjnych. Cykl życia trasy jako obiektu w radarze, 
jakość trasy, korelacja tras z plotami, bramki prostokątne i elipsoidalne. 

− Modelowanie systemów radiolokacyjnych / 2 godz. / Modelowanie 
systemów radiolokacyjnych metodą przestrzeni stanów, modele ciągłe i 
dyskretne, modele liniowe i nieliniowe. Metody dyskretyzacji modeli 
ciągłych. 

− Modele dynamiki i obserwacji w systemach radiolokacyjnych / 2 godz. / 
Rodzaje obiektów śledzonych w systemach radiolokacyjnych. Obiekty z 
własnym napędem (ABT) oraz taktyczne pociski balistyczne (TBM). 
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Modele dynamiki stosowane do opisu ruchu obiektów klasy ABT i TBM. 
Układy współrzędnych i ich transformacje. 

− Przetwarzanie danych w systemach radiolokacyjnych cz.1 / 2 godz. / 
Filtracja rekursywna, filtry alfa-beta i alfa-beta-gamma, kowariancyjny 
filtr Kalmana. 

− Przetwarzanie danych w systemach radiolokacyjnych cz.2 / 2 godz. / 
Informacyjny filtr Kalmana, algorytmy predykcji i wygładzania. 

− Przetwarzanie danych w systemach radiolokacyjnych cz.3 / 2 godz. / 
Linearyzowany filtr Kalmana (LKF), rozszerzony filtr Kalmana (EKF), 
bezśladowy filtr Kalmana (UKF). 

Ćwiczenia 

− Modele dynamiki / 2 godz. / Formułowanie modelu dynamiki dla obiektów 
klasy ABT i TBM. 

− Modele obserwacji / 2 godz. / Formułowanie modelu obserwacji systemu 
radiolokacyjnego. Transformacja układów współrzędnych. 

− Cykl życia trasy / 2 godz. / Inicjalizacja trasy, korelacja tras z plotami, 
bramki prostokątne i elipsoidalne. 

Laboratoria 

− Implementacja i badania symulacyjne prostego systemu radiolokacyjnego i 
filtru Kalmana w środowisku MATLAB / 4 godz. 

− Implementacja i badania symulacyjne filtru EKF w środowisku MATLAB / 4 
godz. 

− Analiza cyklu życia trasy w środowisku MATLAB / 4 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Kaniewski P.: Struktury, modele i algorytmy w zintegrowanych systemach 
pozycjonujących i nawigacyjnych, WAT, 2010 

Uzupełniająca: 

− Yaakov Bar-Shalom et al.: Estimation with Applications to Tracking and 
Navigation, John Willey and Sons, 2001 

− Brookner E.: Tracking and Kalman Filtering Made Easy, John Willey and 
Sons, 1998 

− Ristic B., Arulampalam S., Gordon N.: Beyond the Kalman Filter: Particle 
Filters for Tracking Applications, Artech House Radar Library, 2004 

− Brown R.G., Hwang P.Y.C.: Introduction to random signals and applied 
Kalman filtering, John Willey and Sons, 2012 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów 
matematyki, obejmującą elementy analizy matematycznej, procesy 
stochastyczne, metody optymalizacji oraz metody numeryczne, nie-zbędne do: 
1) modelowania i analizy zaawansowanych urządzeń i systemów 
elektronicznych i telekomunikacyjnych, a także zjawisk fizycznych w nich 
występujących; 2) opisu i analizy działania oraz syntezy złożonych systemów 
elektronicznych i telekomunikacyjnych; 3) opisu, analizy i syntezy algorytmów 
przetwarzania sygnałów i informacji / W_22G_04 
W2 / Zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych 
lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji / W_22G_05 
W3 / Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii 
stosowanych  
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w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych/ W_22G_04, 
W_22G_05 
U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; 
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i kry-
tycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco 
uzasadniać opinie/ U_22G_06 
U2 / Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji 
eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować 
opracowanie zawierające omówienie tych wyników / U_22G_06 
U3 / Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym 
testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów 
charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektronicznych lub 
telekomunikacyjnych / U_22G_04 
K1 / Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób / K_22G_01 
K2 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko / K_22G_02, 
K_22G_03 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: ocen bieżących uzyskiwanych podczas 
rozwiązywania zadań rachunkowych, uwzględniających obecność oraz stopień 
efektywności i samodzielności rozwiązania zadania. 
 
Laboratoria zaliczane są na podstawie: oceny wiedzy z zakresu tematu 
ćwiczenia oraz oceny efektywności i samodzielności realizacji zadania 
laboratoryjnego. 
 
Egzamin jest prowadzony w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń i 
laboratoriów. 
 
Osiągnięcie efektów W1-W3 - weryfikowane jest podczas egzaminu. 
Osiągnięcie efektów U1-U3, K1, K2 - sprawdzane jest podczas wykonywania 
ćwiczeń i ćwiczeń laboratoryjnych. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
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Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 12 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / 6 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 12 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 6 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 4 
11. Przygotowanie do egzaminu / 24 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90 godz. / 3 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 34 godz./ 1 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 30 godz./ 1 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Sieci wymiany informacji o sytuacji 

powietrznej 
Information exchange network 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-SWI  

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, C 4/ -, L 24/ +,  
razem: 44 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy programowania / Wymagania wstępne: komputerowe reprezentacje 
danych, umiejętność implementacji algorytmów w wybranym języku 
programowania, wykonywania obliczeń numerycznych i zobrazowania 
wyników obliczeń. 
Języki programowania / znajomość wybranego języka programowania 
wyższego poziomu, umiejętność tworzenia graficznego interfejsu użytkownika, 
znajomość podstaw programowania obiektowego. 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i 
telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Bronisław Wajszczyk 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Sieci komputerowe LAN, architektura sieci, protokoły wykorzystywane w sieci, 
programowanie aplikacji sieciowej, socket, protokoły komunikacyjne. 
Standardy sieci wymiany informacji NATO (rodzina sieci LINK). Standard sieci 
wymiany informacji EUROCONTROL – charakterystyka protokołu ASTERIX. 
Sieć wymiany informacji OP-NET-R. Współpraca sieci z sieciami NATO – 
problemy transformacji wiadomości,problemy ochrony informacji w sieci OP-
NET-R – wykorzystanie urządzeń IP-CRYPTO. 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Ogólna charakterystyka sieci komputerowych /2/. Klasyfikacja sieci 
komputerowych. Model ISO-OSI. Architektura TCP/IP. Najpopularniejsze 
usługi sieciowe: poczta elektroniczna, telnet, FTP i WWW. 

− Metody sterowania przepływem ramek. /2/ Charakterystyka metod 
arbitracji dostępu do medium komunikacyjnego. Protokoły dostępu do 
medium MAC (ang. Medium Access Control). Protokół CSMA/CD, 
protokół tokenowy dla sieci pętlowych. Protokoły z wirującymi szczelinami 
i rejestrami przesuwającymi. 

− Przewodowe sieci LAN. /2/ Adresy w sieciach LAN. Sposoby łączenie sieci 
LAN. Urządzenia pośredniczące w łączeniu sieci: regeneratory, mosty, 
huby, routery, bramy, rodzaje okablowania. Topologia sieci. 

− Protokoły w sieciach lokalnych. /2/ Protokół IP: adresy IP, maski sieci, 
podstawy wyznaczania tras, ramki IP, Protokół UDP i protokół TCP: porty, 
kolejki, opis ramek UDP, identyfikacja połączenia. 

− Programowe techniki obsługi gniazd sieciowych w wybranym systemie 
operacyjnym /2. 

− Standardy sieci wymiany informacji NATO (rodzina sieci LINK) /2 
− Standard sieci wymiany informacji EUROCONTROL – charakterystyka 

protokołu ASTERIX /2 
− Sieć wymiany informacji OP-NET-R. Współpraca sieci z sieciami NATO/2 

Ćwiczenia 

− Opracowanie struktury przykładowego protokołu wymiany danych /2 
− Opracowanie własnego protokołu wymiany danych w języku C++ /2 

Laboratoria 

− Opracowanie projektu aplikacji umożliwiającej przesłanie informacji za 
pomocą wybranego protokołu /6 

− Wykonanie aplikacji wykorzystującej mechanizmy sieciowe /6 
− Wykonanie badań testów aplikacji wykorzystującej mechanizmy sieciowe 

/4 
− Analiza spójności własnego protokołu wymiany danych w języku C++ /2 
− Wykonanie badań testów aplikacji wykorzystującej mechanizmy sieciowe 

/6 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Dokumentacja WinSock2: http://www.microsoft.com/. 
− Richard W. Stevens. UNIX Programowanie usług sieciowych, Tom 1 i 2, 

API: gniazda i XTI, 2012. 
− Bjorn Karlsson, Więcej niż C++, Wprowadzenie do bibliotek Boost 2006. 

Uzupełniająca: 

− Mark Sportack Sieci komputerowe - księga eksperta, Helion 1999 
− Woźniak J. Nowicki K. Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne, 

WFPT 2000 
− Craig Hunt TCP/IP - Administracja sieci, RM 2003. 



Karty Informacyjne Przedmiotów  Specjalistycznych – Radiolokacja - Jednolite Studia Magisterskie Wojskowe 
 
 

68 | S t r o n a  
2021 

Efekty uczenia się: 

W1/ Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych 
osiągnięciach w zakresie elektroniki, telekomunikacji oraz informatyki / 
W_22G_06 
W2/ Ma pogłębioną wiedzę w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa 
informacji w systemach telekomunikacyjnych / W_22G_06 
W3/ Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii 
stosowanych w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych 
W_22G_06 
U1/ Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; 
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i 
krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco 
uzasadniać opinie / U_22G_06  
U2/ Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność 
zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację 
zadania w założonym terminie/ U_22G_01 
U3/ Potrafi integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki, 
telekomunikacji i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z 
uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych. Potrafi określić kierunki dalszego 
uczenia się i zrealizować  proces samokształcenia / U_22G_01 
K1/ Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób. Potrafi współdziałać i pracować w 
grupie, przyjmując w niej różne role / K_22G_01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie pisemnej z materiału obejmującego 
program wykładów. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do zaliczenia 
przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. 
Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych odbywa się na podstawie odpowiedzi 
ustnych i oceny efektów kształcenia U2 i U3.  
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie obecności na 
wszystkich ćwiczeniach i oceny efektów kształcenia U1 i U3. 
Efekty W1, W2 i W3 sprawdzane są na zaliczeniu pisemnym przedmiotu i 
podczas udzielania odpowiedzi na pytania kontrolne w trakcie ćwiczeń 
rachunkowych i laboratoryjnych. 
Efekty U1,U2 i U3 sprawdzane są podczas rozwiązywania zadań na 
ćwiczeniach rachunkowych oraz wykonywania pomiarów i przygotowywania 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 
Efekty K1 weryfikowane są przede wszystkim w trakcie ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

aktywność / obciążenie studenta w godz.  
1. Udział w wykładach / 16 
2. Udział w laboratoriach / 24 
3. Udział w ćwiczeniach / 4 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 4 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 4 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 2 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 4 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 godz. / 2 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 46 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 44 godz./ 1,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Technika radarów 2 Radar technology 2 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-TR2 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 30/x, S 30/ + 
razem: 60 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

elementy techniki radarowej / znajomość techniki antenowej oraz warunków 
propagacji fal elektromagnetycznych 
technika mikrofalowa / zrozumienie istoty techniki mikrofal 
podstawy radiolokacji / znajomość istoty pomiaru współrzędnych płaskich i 
wysokości, schemat blokowy współczesnego radaru jako sensora 
mikrofalowego 
nadajniki radiolokacyjne / znajomość problemów generacji sygnałów 
radarowych 
odbiorniki radiolokacyjne / znajomość problemów odbioru sygnałów 
radarowych 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, mgr inż. Janusz Karczewski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Wybrane wiadomości o technikach antenowych stosowanych we 
współczesnych radarach typu 2-D i 3-D systemy nadawcze radarów pseudo 
koherentnych i koherentnych,  realizacja toru odbiorczego, cyfrowe 
przetwarzanie sygnału echa, radar programowy. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady  

1. Trójwspółrzędny radar dalekiego zasięgu NUR-12 M„EDYTA - M, 
wiadomości ogólne / 2 godz. 

2. Jednostka JEN - budowa, zasada pracy systemu generacji sygnału 
sondującego wg. schematów funkcjonalnych / 4 godz. 

3. Tor wzmacniaczy mikrofalowych / 2 godz. 
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4. Jednostka JAT, tor odbiorczy b.w.cz, część analogowa systemu 
odbiorczego / 4 godz. 

5. Jednostka JOD – system przetwarzania sygnałów echa, blok procesora 
sygnałowego i ekstraktora, - realizacja programowa / 4 godz. 

6. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, układy filtracji zakłóceń / 2 godz. 
7. Trójwspółrzędny radar TRS-15, wiadomości ogólne / 2 godz. 
8. Budowa, zasada pracy systemu generacji i wypromieniowania sygnału 

sondującego wg. schematów funkcjonalnych / 2 godz. 
9. System przetwarzania sygnałów echa, blok procesora sygnałowego i 

ekstraktora / 2 godz. 
10. System IFF, - podstawowe mody pracy./2 godz. 
11. System IFF, mody bezpieczne./2 godz. 
12. Układy przeciwzakłóceniowe systemu IFF./2 godz. 

Seminaria  

1. Zasada pracy poszczególnych podsystemów w mobilnych radarach 3D. / 4 
godz 

2. Analiza rozwiązania technicznego układu antenowego wybranego radaru 
/ 6 godz. 

3. Analiza rozwiązania technicznego układu przetwarzania sygnałów 
wybranego radaru / 6 godz. 

4. Analiza rozwiązania technicznego toru nadawczego wybranego radaru / 4 
godz. 

5. Analiza rozwiązania technicznego toru wzbudzenia wybranego radaru / 4 
godz. 

6. Możliwości sterowania pracą wybranego radaru za pomocą SOP / 6 godz. 

Literatura: 

Podstawowa:  

− Merril. Skolnik. Introduction to radar systems. 2001. 
− J. Błażejak Urządzenia radiolokacyjne (SRL JUSTYNA-82.1999. 
− Materiały w wersji elektronicznej urządzenia RST-12M,TRS-15. 
− A. Richards, J.A. Scheer, W.A. HOLM: Principles of modern radar, basic 

principles. Scitech Publishing Inc., 2010 
− Merrill I. Skolnik: Introduction to radar systems, Mc Graw Hill. 2002 
− Fulvio Gini, Muralidhar Rangaswamy; Knowledge based radar de-tection, 

tracking and classification. Wiley – Interscience. 2008. 

Uzupełniająca: 

− Z. Czekała Parada Radarów. Wydawnictwo Bellona Warszawa 2004 
− B. Mahafza: Radar systems analysis and design using MATLAB 3rd ed., 

CRC Press, 2013 

Efekty uczenia się: 

W1 / Posiada wiedzę z zakresu organizacji i wyposażenia pododdziałów i 
oddziałów radiotechnicznych, planowania działań z uwzględnieniem zagrożeń 
współczesnego pola walki / W_22G_01. 
W2 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji radarów 
będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz pobudowaną 
teoretycznie wiedzę  w zakresie nadawania, odbioru sygnałów radarowych 
oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej/ W_22G_02. 
U1 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji radarów 
będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz pobudowaną 
teoretycznie wiedzę  w zakresie nadawania, odbioru sygnałów radarowych 
oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej/ U_22G_01. 
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U2 / Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia wiedzy w 
zakresie rozwoju urządzeń i systemów radiolokacyjnych w środowisku 
militarnym oraz cywilnym / U_22G_05. 
K1 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju 
urządzeń i systemów radiolokacyjnych / K_22G_01. 
K2 / Rozumie znaczenie wykorzystania urządzeń i systemów radiolokacyjnych 
w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej / K_22G_03. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: aktywnego udziału we wszystkich 
zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny z pisemnego zaliczenia..  
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: aktywnego udziału we 
wszystkich zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny z wszystkich ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Egzamin jest prowadzony w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z 
ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów.  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę pozytywną 
zagadnień przedstawianych na wykładach w ramach tego przedmiotu oraz 
zaliczenie pozostałych form realizacji przedmiotu. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie przygotowanej i zaprezentowanej 
prezentacji multimedialnej na podany temat oraz udzielonych odpowiedzi 
zadawanych  
 
Osiągnięcie efektów W1, W2, U1 oraz U2 – jest weryfikowane poprzez 
obserwację aktywności słuchacza w trakcie wykładów oraz w czasie egzaminu. 
Osiągnięcie efektów W1, W2 U1, K1 oraz K2 – weryfikowane jest pod-czas 
ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektów K1 i K2 jest weryfikowane i sprawdzane poprzez 
obserwacje pracy w zespołach roboczych oraz w czasie oceny jakości 
opracowanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji na 
seminarium pod kątem ich zawartości jak i odniesienia do opracowanych w 
trakcie dyskusji wniosków.  
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 76-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 
61-75%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 45-60%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na 
poziomie 30-44%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie niższym niż 30%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

Aktywność / obciążenie studenta w godz.: 
1. Udział w wykładach / 30 
2. Udział w laboratoriach /0 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 30 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 15 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów /  
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń /  
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 15 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 10 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 110 godz. / 4 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 70 godz./ 2,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 44 godz./ 3,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Układy FPGA w radioelektronice FPGA in radioelectronics 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-FPRE 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 6/+, L 24/ + 
razem: 30 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Układy cyfrowe / znajomość podstawowych pojęć i struktur z zakresu układów 
reprogramowalnych; 
Podstawy radiokomunikacji / znajomość podstawowych struktur nadajnika i 
odbiornika cyfrowego;  
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów / znajomość podstawowych metod 
przetwarzania sygnału stosowanych w systemach radioelektronicznych; 
Podstawy modulacji i detekcji / znajomość matematycznego opisu 
podstawowych schematów modulacji sygnałów wykorzystywanych w 
radioelektronice; 
Graficzne środowisko programistyczne / umiejętność programowania w 
środowisku LabVIEW. 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: ppłk dr inż. Mirosław Czyżewski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Zasady i etapy programowania układów FPGA w środowisku LabVIEW: 
tworzenie projektu, zarządzanie projektem, oprogramowanie układów 
programowalnych z poziomu LABVIEW, proces kompilacji i tworzenia pliku z 
kodem maszynowym (Bitfile). Opis struktury i własności radia definiowanego 
programowo (SDR) z układami FPGA oraz jego możliwości w zakresie 
projektowania systemów radioelektronicznych. Konfigurowanie torów 
nadawczych i odbiorczych w SDR z wykorzystaniem FPGA, komunikacja z 
komputerem-hostem i obsługa interfejsu sterowania. Wprowadzanie opóźnień 
zdarzeń, pomiar czasu opóźnienia, wykorzystanie pętli pojedynczego cyklu i 
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zegara systemowego, potokowanie zdarzeń, transfer i buforowanie danych, 
obsługa błędów. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Podstawowe pojęcia z zakresu układów programowalnych oraz podstawy 
programowania układów w środowisku LabVIEW. / 2 godziny / Definicja 
układu programowalnego (FPGA), ramowa struktura układu, 
funkcjonalności poszczególnych bloków, gospodarowanie zasobami, 
zasady i etapy programowania układów FPGA w środowisku LabVIEW, 
zarządzanie projektowe, struktura algorytmu, biblioteki funkcjonalne, 
panel sterowania projektem, komunikacja z komputerem-hostem. 

− Opis struktury i własności radia definiowanego programowo oraz jego 
możliwości w zakresie projektowania systemów radioelektronicznych. / 2 
godziny / Istota i struktura radia definiowanego programowo (SDR), bloki 
funkcjonalne radia programowalnego, problem nadawania i odbioru 
sygnałów b.w.cz. w SDR. 

− Możliwości programowania układów FPGA w środowisku LabVIEW z 
wykorzystaniem radia definiowanego programowo. / 2 godziny / 
Konfigurowanie pętli w układach programowalnych, synchronizacja 
sygnałów, wprowadzanie opóźnień zdarzeń, pomiar czasu opóźnienia, 
znaczniki czasu w pętli, pętle pojedynczego cyklu, wykorzystanie zegara 
systemowego, potokowanie zdarzeń, transfer i buforowanie danych, 
synchronizacja urządzeń, obsługa błędów. 

Laboratoria 

− Projektowanie odbiorników radioelektronicznych z wykorzystaniem SDR w 
środowisku LabVIEW. / 2 godziny / Struktura programu, opis funkcjonalny 
poszczególnych bibliotek, budowa prostej struktury odbiornika cyfrowego i 
projektowanie interfejsu użytkownika. 

− Projektowanie nadajników radioelektronicznych z wykorzystaniem SDR w 
środowisku LabVIEW. / 2 godziny / Struktura programu, opis funkcjonalny 
poszczególnych bibliotek, budowa prostej struktury nadajnika cyfrowego i 
projektowanie interfejsu użytkownika.    

−  Projektowanie systemów radioelektronicznych z wykorzystaniem SDR w 
środowisku LabVIEW. / 2 godziny / Struktura programu, budowa systemu 
radioelektronicznego składającego się z nadajnika i odbiornik cyfrowego i 
projektowanie interfejsu użytkownika. 

− Analiza problemu synchronizacji systemów radioelektronicznych z 
wykorzystaniem SDR w środowisku LabVIEW. / 2 godziny / Struktura 
programu, procedury synchronizacji, budowa systemu 
radioelektronicznego składającego się z nadajnika i odbiornik cyfrowego z 
zastosowaniem procedur synchronizacji. 

− Analiza możliwości projektowania wielokanałowych systemów 
radioelektronicznych z wykorzystaniem SDR w środowisku LabVIEW. / 2 
godziny / Struktura programu, budowa systemu radioelektronicznego 
składającego się z kilku nadajników i odbiorników cyfrowych. 

− Badanie własności układów reprogramowalnych (FPGA) w środowisku 
LabVIEW. / 4 godziny / Zapoznanie z metodyką programowania oraz 
kompilacji układów FPGA w środowisku LabVIEW. Zaprojektowanie, 
oprogramowanie oraz kompilacja układu FPGA realizującego proste 
zadania arytmetyczne. 
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− Badanie własności SDR z wykorzystaniem układów reprogramowalnych 
(FPGA) / 4 godziny / Zapoznanie z metodyką zarządzania projektem radia 
programowalnego z wykorzystaniem układów FPGA w środowisku 
LabVIEW. Zaprojektowanie, oprogramowanie oraz kompilacja układu 
FPGA realizującego określone funkcjonalności w SDR. 

− Badanie możliwości SDR z wykorzystaniem układów reprogramowalnych 
(FPGA) w zakresie budowania systemów radioelektronicznych. / 4 
godziny / Zaprojektowanie systemu radioelektronicznego realizującego 
określone funkcjonalności z wykorzystaniem SDR z wbudowanym układem 
FPGA.  

− Pisemne kolokwium zaliczające. / 2 godziny / 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Meyer-Baese U., Digital Signal Processing with Field Programmable Gate 
Arrays, Springer, 2014; 

− Woods R., McAllister J., Yi Y., Lightbody G.: FPGA-based Implementation of 
Signal Processing Systems, Wiley, 2008. 

− Kuo S.M., Lee B.H., Tian W.: Real-Time Digital Signal Processing, 2nd 
Edition, Wiley, 2006. 

Uzupełniająca: 

− Zieliński T., Korohoda P., Rumian R.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w 
telekomunikacji, PWN, 2014 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędne do opisu i analizy działania 
systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy 
programowalne oraz syntezy układów i systemów elektronicznych oraz 
telekomunikacyjnych. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 
niezbędną do zrozumienia generacji, modulacji oraz detekcji i demodulacji 
sygnałów / W_22G_03, W_22_G_05 
W2 / Ma elementarną wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania 
systemów mikroprocesorowych (języki wysokiego i niskiego poziomu, maszyny 
wirtualne). Zna zasady funkcjonowania radia programowalnego. Zna i rozumie 
metody i techniki projektowania układów elektronicznych (również w wersji 
scalonej, w tym układów programowalnych i specjalizowanych) i systemów 
elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do 
projektowania i symulacji. Zan i rozumie zasady programowania układów 
FPGA w środowisku LabVIEW. Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach 
rozwojowych elektroniki. / W_22_G_03,  W_22_G_05 
U1 / Potrafi dokonać analizy prostych systemów przetwarzania sygnałów w 
dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz 
odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe. Potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz 
formułować i uzasadniać opinie / U_22G_04 
U2 / Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami 
programistycznymi oraz narzędziami komputerowego wspomagania 
projektowania, w odniesieniu do układów i systemów elektronicznych oraz 
telekomunikacyjnych. Umie z wykorzystaniem środowiska LabVIEW 
programować układy reprogramowalne w celu uzyskania określonych 
funkcjonalności z zakresu przetwarzania sygnałów. / U_22G_04 
U3 / Potrafi sformułować algorytm sterowania systemem elektronicznym, 
posługuje się językami programowania wysokiego poziomu oraz odpowiednimi 
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narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych 
sterujących systemem elektronicznym lub urządzeniem telekomunikacyjnym. 
Potrafi skonfigurować system radioelektronicznych z wykorzystaniem radia 
definiowanego programowo z układami FPGA. / U_22G_04 
K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych. Ma świadomość ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w obszarze elektroniki, 
telekomunikacji, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym 
odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Ma świadomość ważności 
zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej / 
K_22G_02 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zrealizowanych projektów 
z wykorzystaniem SDR z wbudowanym układem FPGA i pisemnego kolokwium 
końcowego 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu / zaliczenia jest zaliczenie 
laboratoriów. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, U1 - weryfikowane jest w formie ustnej podczas 
realizacji laboratoriów oraz pisemnego zaliczenia przedmiotu. 
Osiągnięcie efektu U2, U3, K1 - sprawdzane jest podczas realizacji zadań 
projektowych realizowanych w ramach laboratoriów.  
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 6 
2. Udział w laboratoriach / 24 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 70 godz. / 3 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 40 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową:  80 godz./ 2,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Układy tłumienia zakłóceń w 

radarze 
Interference suppression algorithms in 

radar 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-UTZR 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 10/+, C 0/ -, L 20/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

technika mikrofalowa / właściwości i zastosowania sygnałów b.w.cz., 
prowadzenie fal elektromagnetycznych w liniach transmisyjnych oraz układach 
pasywnych i aktywnych, układy techniki i elektroniki mikrofalowej 
sygnały losowe – opis sygnałów losowych, filtracja optymalna 
podstawy przetwarzania sygnałów / klasyfikacje sygnałów, analiza sygnałów 
podstawy radiolokacji/ zasada działania urządzeń echolokacyjnych, 
wykrywanie i metody pomiaru współrzędnych obiektów  

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Piotr Serafin 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i zasadą działania 
podstawowych układów tłumienia sygnałów zakłócających występujących w 
bloku przetwarzania sygnałów toru odbiorczego radaru. Studenci poznają 
możliwości i ograniczenia takich układów w odniesieniu do różnych sygnałów 
zakłócających, zarówno pasywnych, jak i aktywnych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Mapa zakłóceń. / 2 
− Układy eliminacji zakłóceń impulsowych. / 2 
− Układ eliminacji czasowych listków bocznych (ECzLB) i układy regulacji 

progu detekcji. / 2 
− Układy eliminacji i kompensacji antenowych listków bocznych i wstecznych 

(KLB i KLW). / 2 
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− Straty układów przeciwzakłóceniowych. / 1 
− Kolokwium zaliczające. / 1 

Laboratoria 

− Modelowanie działania układu mapy zakłóceń. / 6 
− Modelowanie działania układu ECzLB. / 4 
− Modelowanie działania układów KLB i KLW. / 6 
− Pomiar strat układów przeciwzakłóceniowych. / 4 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Schleher D.C. MTI and Pulsed Doppler Radar with Matlab, Artech House, 
2010 

− Richards M.A.: Fundamentals of radar signal processing, McGraw Hill 
Education, 2014 

− Peebles P. Z., Jr.: Radar Principles, John Wiley & Sons, New York, 1998. 
− Skolnik M.: Introduction to radar systems; Mc Graw Hill, Third Edition, 

2001. 
− Cook C. E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction to Theory and 

Application, Artech House, Boston, 1993. 

Uzupełniająca: 

− Goca J.: Metody obróbki sygnałów wykorzystujące FFT. Część 1, Teoria 
szybkiego przekształcenia Fouriera. Skrypt WAT, Warszawa, 1985. 

− Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals, John Wiley & Sons, Hoboken, New 
Jersey, 2004. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów 
elektrycznych, teorii sygnałów zdeterminowanych oraz losowych i metod ich 
przetwarzania, zna zasady akwizycji i przetwarzania cyfrowego sygnałów, 
wykorzystania FFT do analizy widmowej, analizy korelacyjnej oraz metod 
projektowania i implementacji filtrów cyfrowych/ W_22G_05  
W2 / Student ma podstawową wiedzę w zakresie struktury sygnałów echa 
radarowego oraz sygnałów zakłócających, ma uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę w zakresie niezbędnym do zrozumienia metod i technik 
przetwarzania sygnałów radarowych, ma uporządkowaną oraz podbudowaną 
teoretycznie wiedzę niezbędną do zrozumienia metod syntezy, modulacji oraz 
generacji radarowych sygnałów sondujących/ W_22G_12  
W3 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w 
zakresie budowy i zasady działania układów tłumienia sygnałów 
zakłócających, ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w 
zakresie budowy i zasady działania układów stabilizacji prawdopodobieństwa 
fałszywego alarmu / W_22G_13  
U1 / Student potrafi pozyskiwać informacje z zakresu przetwarzania sygnałów 
radarowych z literatury, baz danych i innych źródeł/ U_22G_07 
U2 / Student potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić 
komputerową symulację działania układów dopplerowskiej filtracji sygnałów 
radarowych, układów tłumienia sygnałów zakłócających w radarze / 
U_22G_08 
K1 / Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w 
zakresie przetwarzania sygnałów radarowych oraz podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych / K_22G_04 
K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole/ K_22G_05 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:  
Zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z poszczególnych 
ćwiczeń 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 10 
2. Udział w laboratoriach / 20 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 14 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 80 godz. / 3 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 40 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 70 godz./2,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Przetwarzanie danych w 

systemach radiolokacyjnych 2 
Data processing in radiolocation 

systems 2 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-PDSR2 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 10/+, C 4/ +, L 16/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Przetwarzanie danych w systemach radiolokacyjnych 1 / Wymagania wstępne: 
wymagana znajomość zasad przetwarzania danych w systemach 
radiolokacyjnych, zasad modelowania systemów metodą przestrzeni stanów, 
filtrów alfa-beta i alfa-beta-gamma, filtru Kalmana oraz filtrów LKF, EKF i UKF. 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, mgr inż. Paweł SŁOWAK 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Zdecentralizowane i rozproszone algorytmy estymacji. Algorytmy IMM, JPDA i 
MHT. Algorytmy klasyfikacji obiektów. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Algorytmy zdecentralizowane / 2 godz. / Filtr kaskadowy i filtr federacyjny 
FKF. 

− Rozproszone algorytmy estymacji / 2 godz. / Algorytmy konsensusu: 
konsensus predykcji, konsensus estymat, konsensus informacji, konsensus 
pomiarów. 

− Algorytmy hybrydowe / 2 godz. / Algorytm IMM. 
− Algorytmy śledzenia wielohipotezowego. / 2 godz. / Algorytmy JPDA i 

MHT. 
− Algorytmy klasyfikacji obiektów / 2 godz. / Podział obiektów na klasy ze 

względu na parametry ruchu oraz algorytmy jednoczesnej estymacji stanu 
i klasy obiektu. 
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Ćwiczenia 

− Bramki korelacyjne i tabele asocjacji / 2 godz. / Odległość Machalanobisa i 
budowanie tabeli asocjacji plot-trasa. 

− Hipotezy korelacyjne / 2 godz. / Algorytmy budowania hipotez na 
podstawie tabeli asocjiacji. 

Laboratoria 

− Badania symulacyjne algorytmów śledzenia pojedynczego obiektu / 4 
godz. 

− Badania symulacyjne algorytmów śledzenia IMM / 4 godz. 
− Badania symulacyjne algorytmów śledzenia JPDA / 4 godz. 
− Badania symulacyjne algorytmów śledzenia MHT / 4 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Yaakov Bar-Shalom et al.: Estimation with Applications to Tracking and 
Navigation, John Willey and Sons, 2001 

Uzupełniająca: 

− Brookner E.: Tracking and Kalman Filtering Made Easy, John Willey and 
Sons, 1998 

− Ristic B., Arulampalam S., Gordon N.: Beyond the Kalman Filter: Particle 
Filters for Tracking Applications, Artech House Radar Library, 2004 

− Ristic B., Gordon N., Bessell A.: On target classification using kinematic 
data, Information Fusion, Volume 5, Issue 1, 2004 

− Blackman S.: Multiple Hypothesis Tracking for Multiple Target Tracking, 
IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2004 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów 
matematyki, obejmującą elementy analizy matematycznej, procesy 
stochastyczne, metody optymalizacji oraz metody numeryczne, nie-zbędne do: 
1) modelowania i analizy zaawansowanych urządzeń i systemów 
elektronicznych i telekomunikacyjnych, a także zjawisk fizycznych w nich 
występujących; 2) opisu i analizy działania oraz syntezy złożonych systemów 
elektronicznych i telekomunikacyjnych; 3) opisu, analizy i syntezy algorytmów 
przetwarzania sygnałów i informacji / W_22G_04 
W2 / Zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych 
lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji / W_22G_05 
W3 / Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii 
stosowanych  
w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych/ W_22G_04, 
W_22G_05 
U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; 
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i kry-
tycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco 
uzasadniać opinie/ U_22G_06 
U2 / Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji 
eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować 
opracowanie zawierające omówienie tych wyników / U_22G_06 
U3 / Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym 
testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów 
charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektronicznych lub 
telekomunikacyjnych / U_22G_04 
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K1 / Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób / K_22G_01 
K2 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko / K_22G_02, 
K_22G_03 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: ocen bieżących uzyskiwanych podczas 
rozwiązywania zadań rachunkowych, uwzględniających obecność oraz stopień 
efektywności i samodzielności rozwiązania zadania. 
 
Laboratoria zaliczane są na podstawie: oceny wiedzy z zakresu tematu 
ćwiczenia oraz oceny efektywności i samodzielności realizacji zadania 
laboratoryjnego. 
 
Zaliczenie jest prowadzone w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zaliczenie 
ćwiczeń i laboratoriów. 
 
Osiągnięcie efektów W1-W3 - weryfikowane jest podczas kolokwium 
zaliczeniowego. 
Osiągnięcie efektów U1-U3, K1, K2 - sprawdzane jest podczas wykonywania 
ćwiczeń i ćwiczeń laboratoryjnych. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 



Karty Informacyjne Przedmiotów  Specjalistycznych – Radiolokacja - Jednolite Studia Magisterskie Wojskowe 
 
 

85 | S t r o n a  
2021 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 10 
2. Udział w laboratoriach / 16. 
3. Udział w ćwiczeniach / 4. 
4. Udział w seminariach / -. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 4. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 4. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / -. 
9. Realizacja projektu / -. 
10. Udział w konsultacjach / 4. 
11. Przygotowanie do egzaminu / -. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 8. 
13. Udział w egzaminie / -. 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 godz. / 2 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 34 godz./ 1 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 30 godz./ 1 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Systemy radiolokacyjne Radar systems 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-SRLOK 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 24/+, C 0/ -, L 20/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

1. Matematyka / wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć 
rachunku prawdopodobieństwa. 
2. Systemy i sieci telekomunikacyjne / wymagania wstępne: znajomość modeli 
sieci telekomunikacyjnych, znajomość zasad budowy sieci internetowej. 
3. Podstawy radiolokacji - wymagania wstępne: znajomość podstawowych 
pojęć z zakresu przetwarzania informacji radiolokacyjnej w radarze. 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Bronisław Wajszczyk 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Charakterystyka systemu dowodzenia SP RP. Zasady zbioru i opracowania informacji o 
sytuacji powietrznej w systemie DUNAJ. Integracja systemu DUNAJ z systemem OP 
NATO. Przekazywanie informacji radiolokacyjnej między sąsiednimi ODN i NATO CRC. 
Sieć OP-NET w systemie DUNAJ. Koncepcja sieciocentrycznych działań bojowych. 
Osiąganie zdolności do sieciocentrycznych działań bojowych w NATO (NNEC). 
Podstawowe pojęcia inżynierii systemów. Definicja systemu. Podstawowe pojęcia 
inżynierii systemów. Etapy cyklu życia systemów. Etapy procesu projektowania 
systemów radiolokacyjnych. Standardy normujące cykl życia systemów 
radiolokacyjnych. Podstawowe pojęcia inżynierii systemów. Definicja systemu. 
Podstawowe pojęcia inżynierii systemów. Etapy cyklu życia systemów. Etapy procesu 
projektowania systemów radiolokacyjnych. Standardy normujące cykl życia systemów 
radiolokacyjnych. Zasady przetwarzania informacji radiolokacyjnej na III poziomie 
przetwarzania. Układy współrzędnych w zautomatyzowanych systemach dowodzenia i 
rozpoznania.  Transformacja układów współrzędnych. Podstawy przetwarzania 
informacji radiolokacyjnej na III poziomie przetwarzania – utożsamianie informacji. 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Charakterystyka systemu dowodzenia SP RP. / 2 godz. 
2. Zasady zbioru i opracowania informacji o sytuacji 

powietrznej w systemie DUNAJ. / 
 
2 godz. 

3. Integracja systemu DUNAJ z systemem OP NATO. 
Przekazywanie informacji radiolokacyjnej między sąsiednimi 
ODN i NATO CRC. / 

 
2 godz. 

4. Sieć OP-NET w systemie DUNAJ. / 2 godz. 
5. Podstawowe pojęcia inżynierii systemów. / 

Definicja systemu. Podstawowe pojęcia inżynierii systemów. 
Etapy cyklu życia systemów. Etapy procesu projektowania 
systemów radiolokacyjnych. Standardy normujące cykl życia 
systemów radiolokacyjnych.  

2 godz. 

6. Zasady przetwarzania informacji radiolokacyjnej na III 
poziomie przetwarzania. / 

 
2 godz. 

7. Układy współrzędnych w zautomatyzowanych systemach 
dowodzenia i rozpoznania.  Transformacja układów 
współrzędnych. / 

 
2 godz. 

8. Podstawy przetwarzania informacji radiolokacyjnej na III 
poziomie przetwarzania – utożsamianie informacji. / 

 
2 godz. 

9. Podstawy przetwarzania informacji radiolokacyjnej na III 
poziomie przetwarzania – uogólnianie informacji. / 

 
2 godz. 

10. Proces uogólniania danych identyfikacyjnych IDCP. / 2 godz. 
11. Współpraca systemu rozpoznania elektronicznego z 

systemem radiolokacyjnym - ESM. / 
 
2 godz. 

12. Zaliczenie przedmiotu. / 2 godz. 

Laboratoria 

1. Przykłady realizacji zautomatyzowanych systemów 
rozpoznania radiolokacyjnego i radioelektronicznego w SZ RP. 

 
20 godz. 

 

 

Literatura: 

Podstawowa:   

− Cempel C.: Teoria i inżynieria systemów. Poznań. Politechnika Poznańska. 
http://neur.am.put.poznan.pl/is_2005/spis_2005.htm, 2005. 

− Normy obronne NO-06-A101 - NO-06-A108. 
− Materiały konferencji „Automatyzacja dowodzenia” w latach 2002 – 2010. 
− Synteza procedur utożsamiania, uogólniania oraz opis algorytmów 

przeliczania współrzędnych. Raport techniczny. WAT, Wydział Elektroniki. 

Efekty uczenia się: 

W_22G_07 
 

Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i 
eksploatacji systemów radiolokacyjnych będących na 
wyposażeniu SZ RP. 

U_22G_01 
U_22G_03 
 

Potrafi zaplanować konfigurację, wykorzystanie oraz 
eksploatację urządzeń i systemów radiolokacyjnych stosownie 
do potrzeb użytkowników oraz do rodzaju działań taktycznych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości 
danych. 

K_22G_03 
K_22G_02 
 

Rozumie znaczenie wykorzystania urządzeń i systemów 
radiolokacyjnych w procesie kształtowania świadomości 
sytuacyjnej. Jest otwarty na nowości technologiczne 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia. 
Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z 
ćwiczeń laboratoryjnych. 
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia przedmiotu stanowi uzyskanie 
ponad połowy maksymalnej liczby punktów z kolokwium zaliczeniowego. 
 
Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest 
następująco: 
Efekt W_22G_03 sprawdzane są podczas kolokwium. 
Efekty U_22G_01, K_22G_03 sprawdzane są podczas wykonywania ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 24 
2. Udział w laboratoriach / 20 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 22 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 22 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 108 godz. / 4 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 40 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 88 godz./ 3,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Taktyka i Logistyka WRt Tactics and Logistics of WRt 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-TiLW 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 20/+, C -/-, L -/ -, P -/ -, S 24/ - 
razem: 44 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Brak modułów wprowadzających 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: ppor. mgr inż. Dymitr PIETROW 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z uwarunkowaniami, taktyką i 
logistyką działań Wojsk Radiotechnicznych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Elementy teorii logistyki wojskowej. / 2 godz. 
− Organizacja i funkcjonowanie sytemu logistycznego. / 2 godz. 
− Rola i zadania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych w systemie 

logistycznym. / 2 godz. 
− Planowanie, dystrybucja i rozliczanie środków finansowych w WOG. / 2 

godz. 
− Mobilność i zabezpieczanie transportowe WRt. / 2 godz. 
− Zabezpieczenie materiałowe i techniczne. / 2 godz. 
− Obsługa i remonty stacji radiolokacyjnych. / 2 godz. 
− Wykonywanie zadania bojowego WRt. / 2 godz. 
− Taktyka działań bojowych WRt. / 2 godz. 
−  Wysunięty Posterunek Radiolokacyjny / 2 godz.. 

Seminaria 

− Stacje Radiolokacyjne w WRt. / 2 godz. 
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− Posterunki Radiolokacyjne. / 2 godz. 
− Obsługiwania SpW. / 2 godz. 
− Wysunięty Posterunek Radiolokacyjny/ 2 godz. 
− Jednostki Dowodzenia. / 2 godz. 
− Pełnienie Dyżuru Bojowego. / 2 godz. 
− Wojskowe Oddziały Gospodarcze./ 2 godz. 
− Rekonesans WRLP./ 2 godz. 
− Wykonanie Przemieszczenia WRLP./ 2 godz. 
−  Prowadzenie Rozpoznania Radiolokacyjnego./ 2 godz. 
−  Sieć wymiany informacji radiolokacyjnej./ 2 godz. 
−  System zabezpieczenia logistycznego./ 2 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

− DT-3.3.3 Regulamin Działań Taktycznych WRt, Warszawa 2019. 
− Wysunięty Posterunek Radiolokacyjny (wydanie III), Wrocław 2018. 
− Instrukcja Zarządzania Eksploatacją Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w 

Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Zasady Ogólne DD/4.22.13, 
Bydgoszcz 2013. 

− Zasady I Organizacja Obsługiwania I Napraw Sprzętu W Warunkach 
Polowych Dd/4.22.10, Bydgoszcz 2013. 

− Transport I Ruch Wojsk Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Dd/4.4(B), 
Bydgoszcz 2014. 

Efekty uczenia się: 

W1 / posiada wiedzę o organizacji, strukturach wojsk radiotechnicznych / 
W_22G_01 
W2 / posiada wiedzę o organizacji, strukturach wojsk radiotechnicznych, 
wyposażenia, rodzajów działań bojowych i ich zabezpieczenia, systemu 
dowodzenia i stopnia jego automatyzacji, sposobów ugrupowania wojsk w toku 
działań bojowych / W_22G_01 
U1 / potrafi praktycznie wykorzystać metody i narzędzia do planowania 
działań taktycznych pododdziałów Wojsk Radiotechnicznych, przy optymalnym 
wykorzystaniu dostępnej techniki bojowej / U_22G_01 
K1 / rozumie znaczenie wykorzystania Rozpoznania Radiolokacyjnego 
Wojskowego w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej / K_22G_03 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Zaliczenie seminariów dokonywane jest na podstawie prezentowanych przez 
studentów materiałów. 
Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej z materiału objętego 
zakresem wykładów. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z 
seminariów. 
Warunek konieczny do zaliczenia przedmiotu stanowi uzyskanie ponad połowy 
maksymalnej liczby punktów z kolokwium zaliczeniowego. 
Osiągnięcie efektów W1 i W2 sprawdzane jest podczas kolokwium 
zaliczeniowego. 
Osiągnięcie efektów U1 i K1 sprawdzane są podczas wystąpień na 
seminariach. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
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Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 20 
2. Udział w laboratoriach / 0 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach  / 24 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 12 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 
13. Udział w egzaminie / 0  
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 80 godz. / 3 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 50 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 88 godz./ 1,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Technika radarów 3 Radar technology 3 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-TR3  

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 20/x, C 12/ +, L / +, P -/ -, S 12/ + 
razem: 44 godz., 5 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

elementy techniki radarowej / znajomość techniki antenowej oraz warunków 
propagacji fal elektromagnetycznych 
technika mikrofalowa / zrozumienie istoty techniki mikrofal 
podstawy radiolokacji / znajomość istoty pomiaru współrzędnych płaskich i 
wysokości, schemat blokowy współczesnego radaru jako sensora 
mikrofalowego 
nadajniki radiolokacyjne / znajomość problemów generacji sygnałów 
radarowych 
odbiorniki radiolokacyjne / znajomość problemów odbioru sygnałów 
radarowych 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, mgr inż. Janusz Karczewski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Wybrane wiadomości o technikach antenowych stosowanych we 
współczesnych radarach typu 2-D i 3-D systemy nadawcze radarów pseudo 
koherentnych i koherentnych,  realizacja toru odbiorczego, cyfrowe 
przetwarzanie sygnału echa, radar programowy. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady  

1. Charakterystyka radarów z antenami aktywnymi i quasi-
aktywnymi./4godz. 

2. Trójwspółrzędny radar RAT 31DL, wiadomości ogólne / 2godz, 
3. System antenowy , synteza sygnału sondującego / 2godz, 
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4. Metody przeszukiwania w płaszczyźnie elewacji, pomiar wysokości / 
2godz, 

5. Specyfika systemu przetwarzania sygnału echa i estymacji parametrów / 
1godz. 

6. Współpraca radaru z otoczeniem zewnętrznym / 1godz. 
7. Trójwspółrzędny radar Warta, wiadomości ogólne / 2godz, 
8. System antenowy , synteza sygnału sondującego / 2godz, 
9. Tryby pracy radaru / 2 godz. 
10. Specyfika systemu przetwarzania sygnału echa i estymacji parametrów / 

2godz. 

Ćwiczenia  

1. Metody i techniki przeciwdziałania zakłóceniom radiolokacyjnym, 
pasywnym (clutter) oraz aktywnym (jammer) w radarach AESA / 4 godz. 

2. Możliwości klasyfikacji wykrytych obiektów / 4 godz. 
3. Tryby pracy nowoczesnych radarów, wyznaczanie strefy martwej w 

nowoczesnych radarach, tryby wysokiej rozdzielczości / 4 godz. 

Laboratoria  

1. Adaptacyjne formowanie wiązki antenowej jako element obrony przez 
zakłóceniami / 4 godz. 

2. Możliwości wykrycia, estymacji współrzędnych i klasyfikacji obiektów klasy 
TBM oraz śmigłowców w zawisie – kanały TBM i HELI / 4 godz. 

3. Możliwości adaptacyjnego doboru parametrów toru przetwarzania 
sygnałów / 4 godz. 

Seminaria  

1. Kategorie wiadomości AWCIES / 12 godz. 

Literatura: 

Podstawowa:  

− Merril. Skolnik. Introduction to radar systems. 2001. 
− J. Błażejak Urządzenia radiolokacyjne (SRL JUSTYNA-82.1999. 
− Materiały w wersji elektronicznej urządzenia RST-12M,TRS-15. 
− A. Richards, J.A. Scheer, W.A. HOLM: Principles of modern radar, basic 

principles. Scitech Publishing Inc., 2010 
− Merrill I. Skolnik: Introduction to radar systems, Mc Graw Hill. 2002 
− Fulvio Gini, Muralidhar Rangaswamy; Knowledge based radar de-tection, 

tracking and classification. Wiley – Interscience. 2008. 

Uzupełniająca: 

− Z. Czekała Parada Radarów. Wydawnictwo Bellona Warszawa 2004 
− B. Mahafza: Radar systems analysis and design using MATLAB 3rd ed., 

CRC Press, 2013 

Efekty uczenia się: 

W1 / Posiada wiedzę z zakresu organizacji i wyposażenia pododdziałów i 
oddziałów radiotechnicznych, planowania działań z uwzględnieniem zagrożeń 
współczesnego pola walki / W_22G_01. 
W2 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji radarów 
będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz pobudowaną 
teoretycznie wiedzę  w zakresie nadawania, odbioru sygnałów radarowych 
oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej/ W_22G_02. 
U1 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji radarów 
będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz pobudowaną 
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teoretycznie wiedzę  w zakresie nadawania, odbioru sygnałów radarowych 
oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej/ U_22G_01. 
U2 / Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia wiedzy w 
zakresie rozwoju urządzeń i systemów radiolokacyjnych w środowisku 
militarnym oraz cywilnym / U_22G_05. 
K1 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju 
urządzeń i systemów radiolokacyjnych / K_22G_01. 
K2 / Rozumie znaczenie wykorzystania urządzeń i systemów radiolokacyjnych 
w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej / K_22G_03. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: aktywnego udziału we wszystkich 
zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny z pisemnego zaliczenia..  
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: aktywnego udziału we 
wszystkich zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny z wszystkich ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Egzamin jest prowadzony w formie ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z 
ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów.  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę pozytywną 
zagadnień przedstawianych na wykładach w ramach tego przedmiotu oraz 
zaliczenie pozostałych form realizacji przedmiotu. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie przygotowanej i zaprezentowanej 
prezentacji multimedialnej na podany temat oraz udzielonych odpowiedzi 
zadawanych  
 
Osiągnięcie efektów W1, W2, U1 oraz U2 – jest weryfikowane poprzez 
obserwację aktywności słuchacza w trakcie wykładów oraz w czasie egzaminu. 
Osiągnięcie efektów W1, W2 U1, K1 oraz K2 – weryfikowane jest pod-czas 
ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektów K1 i K2 jest weryfikowane i sprawdzane poprzez 
obserwacje pracy w zespołach roboczych oraz w czasie oceny jakości 
opracowanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji na 
seminarium pod kątem ich zawartości jak i odniesienia do opracowanych w 
trakcie dyskusji wniosków.  
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 76-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 
61-75%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 45-60%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na 
poziomie 30-44%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie niższym niż 30%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

Aktywność / obciążenie studenta w godz.: 
1. Udział w wykładach / 20 
2. Udział w laboratoriach / 
3. Udział w ćwiczeniach / 12 
4. Udział w seminariach / 12 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 25 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów /  
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 20 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 20 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu / 10 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 125 godz. / 5 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 50 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 109 godz./ 4,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Układy automatyki Automation systems 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-Ukau 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 12/x, Ć12/ +, L 14/ +, P 6/ z 
razem: 44 godz., 5 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1,2  / rachunek różniczkowy oraz całkowy funkcji jednej zmiennej i 
wielu zmiennych, równania różniczkowe zwyczajne, rachunek macierzowy, 
liczby zespolone. 
Fizyka 1,2  / opis zjawisk fizycznych i wykorzystanie praw fizyki w technice.  
Wprowadzenie do metrologii / metody i układy pomiarowe podstawowych 
wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.  
Wprowadzenie do informatyki  / podstawy pracy w środowisku Matlab. 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Stanisław Konatowski 

Jednostka organizacyjna  
odpowiedzialna  za 
przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia dot. układów automatyki. Modelowanie matematyczne 
układów dynamicznych ciągłych i dyskretnych - sterowalność i 
obserwowalność. Podstawowe człony dynamiczne. Opis układów automatyki 
za pomocą schematów strukturalnych. Kryteria stabilności liniowych układów 
sterowania. Ocena jakości liniowych układów regulacji automatycznej. 
Dokładność statyczna i dynamiczna. Korekcja liniowych układów regulacji. 
Regulacja impulsowa i cyfrowa. Sterowanie logiczne i sekwencyjne. Układy 
automatyki – urządzenia pomiarowe i wykonawcze. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Podstawowe pojęcia z automatyki / 2 godz. / Układ automatycznego 
sterowania; klasyfikacja i przykłady układów automatycznego sterowania. 
Charakterystyki statyczne układów automatycznego sterowania 

− Modelowanie matematyczne układów dynamicznych ciągłych / 2 godz. / 
Transmitancja operatorowa; transmitancja widmowa i charakterystyki 
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częstotliwościowe. Modelowanie matematyczne układów dynamicznych 
dyskretnych: charakterystyka impulsowa i skokowa; opis układów w 
przestrzeni stanu. Sterowalność i obserwowalność układów 

− Człony dynamiczne / 2 godz.  / Człon bezinercyjny; człon całkujący idealny i 
rzeczywisty; człon różniczkujący idealny i rzeczywisty; człony inercyjne 
pierwszego i drugiego rzędu; człon oscylacyjny; człon opóźniający 

− Opis układów automatyki za pomocą schematów strukturalnych / 1 godz. / 
Podstawowe elementy schematów blokowych; budowa schematów 
blokowych; przekształcanie schematów blokowych 

− Stabilność liniowych układów sterowania / 1 godz. / Kryterium Hurwitza; 
kryterium Michajłowa; kryterium Nyquista; logarytmiczne kryterium 
stabilności; zapas stabilności 

− Ocena jakości liniowych układów regulacji automatycznej / 2 godz. / 
Dokładność statyczna; układy statyczne i astatyczne. Ocena dynamiczna; 
całkowe kryterium jakości i kryteria częstotliwościowe. Korekcja liniowych 
układów regulacji: rodzaje korekcji; regulatory i ich typy,  metody doboru 
parametrów regulatora 

− Sterowanie logiczne i sekwencyjne / 2 godz. / Układy automatyki: 
urządzenia pomiarowe - czujniki i przetworniki pomiarowe; urządzenia 
wykonawcze - elementy nastawcze i elementy wykonawcze; regulatory; 
sterownik programowalny PLC 

Ćwiczenia 

− Wyznaczanie transmitancji operatorowej i widmowej; zapis modelu 
obiektu w postaci równań stanu i równania wyjścia / 2 godz. 

− Przekształcanie schematów blokowych / 2 godz. 
− Wyznaczanie charakterystyk czasowych układów automatyki / 2 godz. 
− Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych układów automatyki / 2 

godz. 
− Zastosowanie kryteriów Hurwitza, Nyquista do określania stabilności 

układów automatyki / 2 godz. 
− Korekcja układów liniowych automatycznej regulacji / 2 godz. 

Laboratoria 

− Modelowanie układu automatycznego sterowania opisanych równaniami 
różniczkowymi / 2 godz. 

− Badania charakterystyk czasowych podstawowych elementów automatyki 
/ 2 godz. 

− Badania charakterystyk częstotliwościowych podstawowych elementów 
automatyki / 2 godz. 

− Badania stabilności układów dynamicznych / 2 godz. 
− Ocena jakości liniowych układów regulacji / 2 godz. 
− Badanie właściwości dynamicznych regulatorów / 2 godz. 
− Modelowanie cyfrowych układów kombinacyjnych do sterowania układów 

automatyki / 2 godz. 

Projekt  

− Projekt sekwencyjnego układu przełączającego z wykorzystaniem 
sterownika programowalnego / 6 godz. 
lub 

− Modelowanie kombinacyjnych układów przełączających z wykorzystaniem 
elementów elektrycznych (lub pneumatycznych) / 6 godz. 
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Literatura: 

Podstawowa: 

− Kowal J., Podstawy automatyki T1, T2. Uczelniane Wydawnictwa 
Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004. 

Uzupełniająca: 

− Rosołowski E., Podstawy regulacji automatycznej, PWr, 2016, pdf. 
− Kościelny W., Podstawy automatyki, PW, 2015, pdf. 
− Czemplik A., Praktyczne wprowadzenie do opisu, analizy i symulacji 

dynamiki obiektów, PWr, 2016, pdf. 
− Kaczorek T. i inni, Podstawy teorii sterowania. WNT, Warszawa 2005. 
− Mrozek B., Mrozek Z., Matlab. Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1996. 
− Żelazny M., Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1976. 
− Zdanowicz R., Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych. 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013. 

Efekty uczenia się: 

W1 / ma pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do opisu 
właściwości dynamicznych liniowych układów ciągłych w postaci równań 
różniczkowych zwyczajnych, transmitancji operatorowej, zmiennych stanu / 
W_22G_04 
W2 / ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu 
liniowych układów automatycznego sterowania oraz ogólną wiedzę z zakresu 
regulacji impulsowej i cyfrowej oraz z układów przełączających / W_22G_05, 
W_22G_06 
U1 / potrafi dobrać właściwe metody i urządzenia do pomiaru wielkości 
charakteryzujących parametry opisujące dynamikę elementów automatyki 
oraz jakość liniowych układów regulacji, ma umiejętności samokształcenia się / 
U_22G_04 
U2 / potrafi modelować matematycznie układy regulacji automatycznej przy 
pomocy: równań różniczkowych; transmitancji operatorowej; równań stanu i 
równania wyjścia oraz potrafi dokonać ich analizy i syntezy w dziedzinie czasu i 
częstotliwości / U_22G_05 
U3 / potrafi formułować modele matematyczne prostych układów 
automatycznego sterowania i jego elementów oraz wykorzystać je przy 
pomocy oprogramowania MATLAB/Simulink do rozwiązywania zagadnień z 
teorii regulacji i sterowania / U_22G_06 
K1 / rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować 
i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi współdziałać i pracować 
w grupie, przyjmując w niej różne role, rozumie potrzebę formułowania i 
przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć 
elektroniki i telekomunikacji, podejmuje starania, aby przekazywać takie 
informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne 
punkty widzenia / K_22G_01, K_22G_02 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu / zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych 
ocen z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych, a także z projektu. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: rozwiązania zagadnień wskazanych 
przez NA. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnej oceny ze 
sprawozdań. 
Projekt zaliczany jest na podstawie: przygotowanej pracy. 
Egzamin / zaliczenie przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej. 
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Osiągnięcie efektu W1 i W2 – weryfikowane jest na zaliczeniu oraz podczas 
realizacji ćwiczeń. 
Osiągnięcie efektu U1, U2 i U3 – sprawdzane jest podczas ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu K1 – realizowane podczas zajęć praktycznych z ćwiczeń. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 12 
2. Udział w laboratoriach / 14 
3. Udział w ćwiczeniach / 12 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 30 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 30 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 20 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 6 
10. Udział w konsultacjach / 16 
11. Przygotowanie do egzaminu / 10 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 150 godz. / 5 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 60 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 124 godz./ 4,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Układy stabilizacji 

prawdopodobieństwa fałszywego 
alarmu 

Constant false alarm rate algorithms 
in radar 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-USPFA 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 10/+, C 0/ -, L 20/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Technika mikrofalowa / właściwości i zastosowania sygnałów b.w.cz., 
prowadzenie fal elektromagnetycznych w liniach transmisyjnych oraz układach 
pasywnych i aktywnych, układy techniki i elektroniki mikrofalowej 
Sygnały losowe – opis sygnałów losowych, filtracja optymalna 
Podstawy przetwarzania sygnałów / klasyfikacje sygnałów, analiza sygnałów 
Podstawy radiolokacji/ zasada działania urządzeń echolokacyjnych, 
wykrywanie i metody pomiaru współrzędnych obiektów 
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów / techniki filtracji cyfrowej 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Piotr Serafin 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i zasadą działania 
podstawowych układów stabilizacji poziomu fałszywego (SPFA – ang. 
Constant False Alarm Ratio - CFAR) alarmu w bloku przetwarzania sygnałów 
toru odbiorczego radaru. Studenci poznają możliwości i ograniczenia takich 
układów w odniesieniu do różnych sygnałów zakłócających, zarówno 
pasywnych, jak i aktywnych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Układy z CFAR uśrednianiem (ang. Cell Averaging CFAR – CA-CFAR) w 
wersji GOCA I SOCA. / 2 

− Układy CFAR z sortowaniem (ang. Ordered Statistics – OS-CFAR). / 2 
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− Adaptacyjne układy CFAR. / 2 
− Kryteria doboru okien analizy sygnału. / 2 
− Straty układów CFAR. / 1 
− Kolokwium zaliczające. / 1 

Laboratoria 

− Modelowanie działania układów CA-CFAR / 4 
− Modelowanie działania układów OS-CFAR. / 4 
− Badanie działania układów adaptacyjne układów CFAR. / 4 
− Problemy implementacji układów CFAR. / 4 
− Pomiar strat układów CFAR. / 4 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Schleher D.C. MTI and Pulsed Doppler Radar with Matlab, Artech House, 
2010 

− Richards M.A.: Fundamentals of radar signal processing, McGraw Hill 
Education, 2014 

− Peebles P. Z., Jr.: Radar Principles, John Wiley & Sons, New York, 1998. 
− Skolnik M.: Introduction to radar systems; Mc Graw Hill, Third Edition, 

2001. 
− Cook C. E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction to Theory and 

Application, Artech House, Boston, 1993. 

Uzupełniająca: 

− Goca J.: Metody obróbki sygnałów wykorzystujące FFT. Część 1, Teoria 
szybkiego przekształcenia Fouriera. Skrypt WAT, Warszawa, 1985. 

− Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals, John Wiley & Sons, Hoboken, New 
Jersey, 2004. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student ma podstawową wiedzę w zakresie struktury sygnałów echa 
radarowego oraz sygnałów zakłócających, ma uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę w zakresie niezbędnym do zrozumienia metod i technik 
przetwarzania sygnałów radarowych, ma uporządkowaną oraz podbudowaną 
teoretycznie wiedzę niezbędną do zrozumienia metod syntezy, modulacji oraz 
generacji radarowych sygnałów sondujących / W_22G_12  
W2 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w 
zakresie budowy i zasady działania układów tłumienia sygnałów 
zakłócających, ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w 
zakresie budowy i zasady działania układów stabilizacji prawdopodobieństwa 
fałszywego alarmu/ W_22G_13  
 
U1 / Student potrafi pozyskiwać informacje z zakresu przetwarzania sygnałów 
radarowych z literatury, baz danych i innych źródeł / U_22G_07 
U2 / Student potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić 
komputerową symulację działania układów SPFA / U_22G_08 
 
K1 / Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w 
zakresie przetwarzania sygnałów radarowych oraz podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych / K_22G_04 
K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole / K_22G_05 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:  
Zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z poszczególnych 
ćwiczeń 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 10 
2. Udział w laboratoriach / 20 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 5 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 5 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 5 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 55 godz. / 2 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 40 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 70 godz./2,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Eksploatacja urządzeń i systemów 

radarowych 2 
Exploitation and combat operation of 

radars 2 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-EUSR2 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, C 4/ -, L 24/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

elementy techniki radarowej / znajomość techniki antenowej oraz warunków 
propagacji fal elektromagnetycznych 
technika mikrofalowa / zrozumienie istoty techniki mikrofal 
podstawy radiolokacji / znajomość istoty pomiaru współrzędnych płaskich i 
wysokości, schemat blokowy współczesnego radaru jako sensora 
mikrofalowego 
nadajniki radiolokacyjne / znajomość problemów generacji sygnałów 
radarowych 
odbiorniki radiolokacyjne / znajomość problemów odbioru sygnałów 
radarowych 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, mgr inż. Janusz Karczewski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Problematyka niezawodnościowa. Warunki eksploatacji i ich wpływ na 
niezawodność obiektów. Diagnostyka obiektów  technicznych. Jakościowa i 
ilościowa kontrola stanu urządzenia. Kontrola funkcjonowania układów 
poszczególnych torów urządzenia. Strojenie podstawowych zespołów. 
Strojenie całościowe torów urządzenia. Obsługiwania techniczne na sprzęcie 
radiolokacyjnym. Czynności obsługiwania technicznego urządzenia. Układy 
ALU, SKF i diagnostyczne. Znajomość podstawowych zagadnień z eksploatacji 
urządzeń radiolokacyjnych, umiejętność posługiwania się aparaturą kontrolno-
pomiarową, ocena stanu technicznego sprzętu, zapoznanie się z podstawową 
dokumentacją eksploatacyjną, nabycie umiejętności w zakresie czytania 
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schematów funkcjonalnych i ideowych oraz samodzielnej lokalizacji i usuwania 
uszkodzeń w urządzeniu radiolokacyjnym 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady  

1. Budowa i zasada działania urządzenia UAK-31 / 2 godz. 
2. Budowa i zasada działania urządzenia UPW-41 / 2 godz. 
3. Struktura organizacyjna  ARS w systemie NATINADS / 2 godz. 
4. ACCS jako integrator systemów łączności i informatyki / 2 godz. 
5. Kategorie wiadomości AWCIES / 2 godz. 
6. Podstawowe wiadomości systemie rozpoznania / 1 godz. 
7. Tor nadawczy urządzenia IFF / 2 godz. 
8. System antenowy urządzenia IFF / 1 godz. 
9. Tor odbiorczy urządzenia IFF / 2 godz. 

Ćwiczenia  

1. Parametry techniczne wybranych rozwiązań podzespołów radaru / 4 godz. 

Laboratoria  

1. Rozwiązanie konstrukcyjne stacji radiolokacyjnej / 2 godz. 
2. Praca na schematach / 10 godz. 
3. Rozwiązanie konstrukcyjne układów toru nadawczego IFF / 2 godz. 
4. Elementy sterowania, kontroli funkcjonowania i sygnalizacji toru 

nadawczego IFF / 2 godz. 
5. Rozwiązanie konstrukcyjne toru odbiorczego IFF / 2godz. 
6. Elementy sterowania, kontroli funkcjonowania i sygnalizacji toru 

odbiorczego IFF / 2 godz. 
7. Odporność urządzenia IFF na zakłócenia / 4 godz. 

Literatura: 

Podstawowa:  

− Czekała Z. Parada radarów1999r 
− WOSR wew 762/93 Przewodnik do zajęć praktycznych z eksploatacji J-82 

1993r 
− Urządzenie NUR 31 - Instrukcja eksploatacji; 
− Opis techniczny i instrukcja eksploatacji OTIE/UE-WRP-12M.603.V4 
− Opis techniczny i instrukcja eksploatacji OTIE/UE-WRH-14M.603.V4 
− Opis techniczny i instrukcja eksploatacji OTIE/UE-WRP-12M.603.V4 

Uzupełniająca: 

− WOSR wew 741/91  Zasady i metody radiolokacji cz.I  1991r 
− WOSR wew 741/91  Zasady i metody radiolokacji cz.II  1991r 

Efekty uczenia się: 

W1 / Posiada wiedzę z zakresu organizacji i wyposażenia pododdziałów i 
oddziałów radiotechnicznych, planowania działań z uwzględnieniem zagrożeń 
współczesnego pola walki / W_22G_01. 
W2 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji radarów 
będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz pobudowaną 
teoretycznie wiedzę  w zakresie nadawania, odbioru sygnałów radarowych 
oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej/ W_22G_02. 
U1 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji radarów 
będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz pobudowaną 
teoretycznie wiedzę  w zakresie nadawania, odbioru sygnałów radarowych 
oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej/ U_22G_01. 
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U2 / Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia wiedzy w 
zakresie rozwoju urządzeń i systemów radiolokacyjnych w środowisku 
militarnym oraz cywilnym / U_22G_05. 
K1 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju 
urządzeń i systemów radiolokacyjnych / K_22G_01. 
K2 / Rozumie znaczenie wykorzystania urządzeń i systemów radiolokacyjnych 
w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej / K_22G_03. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: aktywnego udziału we wszystkich 
zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny z pisemnego zaliczenia..  
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: aktywnego udziału we 
wszystkich zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny z wszystkich ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Zaliczenie jest prowadzone w formie ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z 
ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów.  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę pozytywną 
zagadnień przedstawianych na wykładach w ramach tego przedmiotu oraz 
zaliczenie pozostałych form realizacji przedmiotu. 
 
Osiągnięcie efektów W1, W2, U1 oraz U2 – jest weryfikowane poprzez 
obserwację aktywności słuchacza w trakcie wykładów oraz w czasie zaliczenia. 
Osiągnięcie efektów W1, W2 U1, K1 oraz K2 – weryfikowane jest pod-czas 
ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektów K1 i K2 jest weryfikowane i sprawdzane poprzez 
obserwacje pracy w zespołach roboczych oraz w czasie oceny jakości 
opracowanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 76-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 
61-75%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie 45-60%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na 
poziomie 30-44%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
kształcenia na poziomie niższym niż 30%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

Aktywność / obciążenie studenta w godz.: 
1. Udział w wykładach / 16 
2. Udział w laboratoriach /24 
3. Udział w ćwiczeniach / 4 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 100 godz. / 4 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 50 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 84 godz./ 3,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Elementy statystycznej teorii 

radiolokacji 
Elements of statistical radar theory 

Kod przedmiotu: WELEVWS-ESTR 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 18/+, C -/ -, L 12/+-, P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

technika mikrofalowa / wymagania wstępne: właściwości i zastosowania 
sygnałów b.w.cz., prowadzenie fal elektromagnetycznych w liniach 
transmisyjnych oraz układach pasywnych i aktywnych, układy techniki 
i elektroniki mikrofalowej, 
podstawy radiokomunikacji i teorii anten: podstawy teorii oraz projektowania 
anten w zastosowaniach radiolokacyjnych 
podstawy modulacji i detekcji/ wymagania wstępne: zrozumienie metod i 
technik modulacji 
podstawy radiolokacji / wymagania wstępne: opanowanie treści przedmiotu 
potwierdzone zdanym egzaminem w semestrze IV 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński prof. WAT 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Wprowadzenie do bayesowskiej teorii syntezy układów wykrywania sygnałów 
– ech radarowych oraz estymacji ich parametrów, rozdzielność procedury 
wykrywania oraz procedury estymacji, kryterium Bayes’a, a statystyka 
decyzyjna (iloraz wiarygodności), a struktura toru odbiorczego radaru w 
procesie wykrywania sygnałów na tle szumu własnego odbiornika oraz na tle 
sumy szumu oraz zakłócenia typu CLUTTER, bayesowska synteza układu TES, 
detekcja sekwencyjna, bayesowska synteza toru estymacji parametrów 
sygnałów – ech radarowych, jednoczesna synteza układów wykrywania 
sygnałów – ech radarowych oraz układów estymacji ich parametrów, związek 
między pomiarem czasu, a pomiarem częstotliwości w radiolokacji, radarowa 
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zasada nieoznaczoności i jej związek z funkcją Woodworda, wprowadzenie do 
problematyki złożonych sygnałów sondujących, sygnały sondujące z modulacją 
oraz kodowaniem wewnątrz-impulsowym. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady  

− Detekcja (wykrywanie) sygnałów, a statystyka matematyczna, kryterium 
Bayesa oraz inne kryteria optymalizacji, a w tym kryterium Neymana - 
Pearsona, kryterium maksymalizowania wartości SNR, reguła detekcji 
sygnału, związek ilorazu wiarygodności (statystyki decyzyjnej) dla 
podstawowych modeli sygnałów ze strukturą odbiornika / 2 godz. 

− Odbiornik korelacyjny oraz filtracyjny dla pojedynczego impulsu / 2 godz. 
− Bayesowska synteza odbiornika paczki impulsów echa, ocena jakości 

układów wykrywania sygnałów / 2 godz 
− Bayesowska synteza układów TES, rozwiązanie ogólne oraz szczególne dla 

optymalnych szybkości radialnych i silnie skorelowanego zakłócenia /2 
godz. 

− Bayesowska estymacja parametrów sygnałów – ech radarowych / 2 godz. 
− Bayesowska metoda jednoczesnej syntezy układów wykrywania sygnałów 

– ech radarowych oraz estymacji ich parametrów z wykorzystaniem 
wyrażenia na uogólnione ryzyko obejmujące koszty detekcji oraz koszty 
estymacji / 2 godz. 

− Wybrane zagadnienia z estymacji współrzędnych wykrytych obiektów, 
rozróżnialność, a dokładność, pomiar odległości metodą fazową z dwoma 
generatorami, jednoczesny pomiar czasu oraz częstotliwości / 2 godz. 

− Radarowa funkcja nieoznaczoności (funkcja Woodwarda), szkic 
wyprowadzenia / 2 godz. 

− Wnioski z analizy właściwości funkcja Woodwarda  dotyczące 
problematyki sygnałów złożonych, (sygnały z modulacją wewnątrz-
impulsową, sygnały z kodowaniem wewnątrz-impulsowym) / 2 godz. 

Laboratoria 

− Kryterium energetyczne, radar cichy / 2 godz.   
− Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa zakłóceń w radiolokacji / 2 godz. 
− Integrator kumulujący koherentny i niekoherentny / 2 godz. 
− Integrator binarny / 2 godz. 
− Współczynnik wyróżnialności fluktuujących obiektów / 2 godz. 
− Charakterystyki wykrywania / 2 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Rosłoniec St.: Podstawy radiolokacji i radionawigacji. Wojskowa Akademia 
Techniczna, skrypt WAT, Warszawa, 2017 

− Pietrasiński J.: Wybrane problemy przetwarzania sygnałów radarowych; 
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2015, ISBN 978-83-7938-
076-3 

− Richards M.A., Scheer J.A., Holm W.A.: Principles of modern radar. Vol. 1. 
Basic principles. Scitech Publ. Inc. 2010 

− Melvin W.L., Scheer J.A.: Principles of modern radar. Vol. 2. Advanced 
techniques. Scitech Publ. Inc. 2013 

− Melvin W.L., Scheer J.A.: Principles of modern radar. Vol. 3. Radar 
applications. Scitech Publ. Inc. 2014 

− Mahafza B.: Introduction to Radar Analysis. CRC Press, 1998 
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− Skolnik M.: Introduction to radar systems; Mc Graw Hill, Third Edition, 
2001 

− Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Pietrasińskiego: Walka 
radioelektroniczna w radiolokacji. Podręcznik akademicki, Wojskowa 
Akademia Techniczna, Warszawa, 2018 

− Materiały pomocnicze przekazywane studentom w wersji elektronicznej 

Uzupełniająca: 

− Czekała Z.; Parada radarów, Bellona, Warszawa, 2014. 

Efekty uczenia się: 

W_22G_02; posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji 
radarów będących na wyposażeniu SZ RP, ma uporządkowaną oraz 
pobudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania, odbioru sygnałów 
radarowych oraz zobrazowania informacji radiolokacyjnej; K_W09, K_W10, 
K_W23, K_W24 
W_22G_06; posiada elementarną wiedzę z zakresu podstaw telekomunikacji, 
podstaw systemów telekomunikacyjnych, ich jakości oraz bezpieczeństwa 
informacyjnego; K_W09 
 
U_22G_05; ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia wiedzy w 
zakresie rozwoju urządzeń i systemów radiolokacyjnych w środowisku 
militarnym oraz cywilnym; K_U01, K_U02, K_U06 
 
K_22G_01; ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, 
podnoszenia kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie 
rozwoju urządzeń i systemów radiolokacyjnych; K_K01, K_K02, K_K06 
K_22G_02; jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we 
wprowadzaniu nowych technik i technologii z zakresu radiolokacji oraz 
radionawigacji w SZ RP; K_K01, K_K06 
K_22G_03; rozumie znaczenie wykorzystania urządzeń i systemów 
radiolokacyjnych w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej; K_K02 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest w trakcie ostatnich zajęć w formie wykładu, na 
podstawie odpowiedzi studentów na pytania zadane przez prowadzącego 
przedmiot. Ażeby zaliczyć przedmiot student musi udzielić odpowiedzi na trzy 
pytania, które dotyczą trzech następujących obszarów tematycznych: wykłady 
od 1 do 4, wykłady od 5 do 7, wykłady od 8 do 9. Każdy z ww. zbiorów pytań 
zawiera po kilka pytań, których treść jest podana studentom na początku 
semestru. 
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia przedmiotu: obecność oraz 
oceniana aktywność na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych. 
 
Osiągnięcie efektów W_22G_02, W_22G_06, U_22G_05 oraz K_22G_01, 
K_22G_02, K_22G_03 - weryfikowane jest podczas seminariów oraz w trakcie 
zaliczenia przedmiotu. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia: 
Ocenę bardzo dobry otrzymuje student, który odpowiedział wyczerpująco na 
trzy pytania i ma potwierdzoną aktywność w trakcie zajęć. 
Ocenę dobry plus otrzymuje student, który odpowiedział wyczerpująco na trzy 
pytania. 
Ocenę dobry otrzymuje student, który odpowiedział dobrze na dwa pytania i 
ma potwierdzoną aktywność w trakcie zajęć. 
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Ocenę dostateczny plus otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie na 
dwa pytania i ma potwierdzoną aktywność w trakcie zajęć. 
Ocenę dostateczny otrzymuje student, który odpowiedział wystarczająco na 
dwa pytania. 
Ocenę niedostateczny otrzymuje student, który nie spełnił ww. warunków.  
Z uwagi na dodatkowe okoliczności, w przypadkach innych niż wyżej opisane, 
decyzję o ocenie za przedmiot podejmuje przyjmujący zaliczenie. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 18 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 15 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 15 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 80 godz. / 3 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 40 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 70 godz./2,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Nowoczesne systemy radarowe 1 Modern radar systems 1 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-NSR1 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, C 4/ -, L 10/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Technika mikrofalowa / właściwości i zastosowania sygnałów b.w.cz., 
prowadzenie fal elektromagnetycznych w liniach transmisyjnych oraz układach 
pasywnych i aktywnych, układy techniki i elektroniki mikrofalowej 
Sygnały losowe – opis sygnałów losowych, filtracja optymalna 
podstawy przetwarzania sygnałów / klasyfikacje sygnałów, analiza sygnałów 
Podstawy teledetekcji, Podstawy radiolokacji I, Podstawy radiolokacji II/ 
zasada działania urządzeń echolokacyjnych, wykrywanie i metody pomiaru 
współrzędnych obiektów 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Piotr SERAFIN 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami działania radarowych 
systemów multistatycznych, w szczególności bistatycznych systemów 
kooperujących, systemów PCL oraz systemów typu wiele wejść - wiele wyjść 
(MIMO) 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Podstawy radiolokacji bistatycznej. / 2 
− Odbiór sygnałów echa w systemach multistatycznych. / 2 
− Estymacja parametrów obiektu w systemach multistatycznych. / 2 
− Rozdzielczość systemów multistatycznych. / 2 
− Kooperujące i niekooperujące systemy bistatyczne - wykorzystanie 

nadajników oka-zjonalnych. / 2 
− Bistatyczne systemy obrazujące. / 2 
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− Systemy multistatyczne o wielu wejściach i wielu wyjściach (MIMO). / 2 
− Sygnały sondujące wykorzystywane w systemach multistatycznych. / 1 
− Kolokwium zaliczające. / 1 

Ćwiczenia 

− Wyznaczanie wybranych charakterystyk sygnałów sondujących. / 2 
− Dobór parametrów systemu multistatycznego. / 2 

Laboratoria 

− Modelowanie sygnału echa w systemach multistatycznych. / 4 
− Wyznaczanie parametrów obiektów na podstawie sygnałów echa. / 2 
− Geometria systemu multistatycznego / 2 
− Przetwarzanie sygnałów w bistatycznym systemie obrazującym / 2 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Willis N. J.: Bistatic Radar, SciTech Publishing Inc., Raleigh, USA, 1995 
− Jian Li, Petre Stoica: MIMO Radar Signal Processing, Wiley-IEEE Press, 

2008 
− Horst Bessai: MIMO Signals and Systems Springer Science + Business 

Media, 2005 

Uzupełniająca: 

− Skolnik M.: Introduction to radar systems; Mc Graw Hill, Third Edition, 
2001. 

Efekty uczenia się: 

W1/zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w multistatycznych systemach 
radarowych / W_22G_02 
W2/ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii 
stosowanych w multistatycznych systemach radarowych / W_22G_02 
U1/potrafi dokonać analizy i syntezy złożonych sygnałów i systemów 
przetwarzania sygnałów, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz 
odpowiednie narzędzia / U_22G_08 
U2/potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym 
testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów 
charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektronicznych lub 
telekomunikacyjnych / U_22G_08 
U3/potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samo-
kształcenia/U_22G_07 
K1 / ma świadomość ciągłego dokształcania się oraz odpowiedzialności za 
pracę własną i gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole/ 
K_22G_05 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:  zaliczenia. 
Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej z materiału objętego 
zakresem wykładów. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń 
rachunkowych i laboratoryjnych. 
Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych dokonywane jest w formie pisemnej, podczas 
kolokwium zaliczeniowego należy rozwiązać dwa zadania z zakresu objętego 
ćwiczeniami. 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 16 
2. Udział w laboratoriach / 10 
3. Udział w ćwiczeniach / 4 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 15 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 5 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w zaliczeniu / 1 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 80 godz. / 3 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 40 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 60 godz./ 2,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Przeciwdziałanie zakłóceniom w 

radiolokacji 
Electronic counter-counter measures 

in radar technology 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-PZR 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie 

Rodzaj przedmiotu: treści wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 20/x, C / -, L 12/ +, P  / -, S 12/ + 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Technika mikrofalowa / właściwości i zastosowania sygnałów b.w.cz., 
prowadzenie fal elektromagnetycznych w liniach transmisyjnych oraz układach 
pasywnych i aktywnych, układy techniki i elektroniki mikrofalowej 
Sygnały losowe – opis sygnałów losowych, filtracja optymalna 
podstawy przetwarzania sygnałów / klasyfikacje sygnałów, analiza sygnałów 
Podstawy teledetekcji, Podstawy radiolokacji I, Podstawy radiolokacji II/ 
zasada działania urządzeń echolokacyjnych, wykrywanie i metody pomiaru 
współrzędnych obiektów  

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Piotr SERAFIN  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wpływem zakłóceń biernych na 
parametry taktyczno-techniczne radarów. W ramach zajęć analizowana 
będzie możliwość przeciwdziałania zakłóceniom biernym i aktywnym w 
radarze oraz wrażliwość wybranych elementów funkcjonalnych radaru na 
zakłócenia odzewowe. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Wpływ obiektu, ukształtowania i pokrycia terenu oraz parametrów radaru 
na zdolność radaru do wykrycia obiektu. /2 

− Zakłócenia w radiolokacji./2 
− Możliwość przeciwdziałania zakłóceniom biernym w radarze./2 
− Wpływ zakłóceń szumowych na pracę radaru. Przepalanie zakłóceń./2 
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− Wrażliwość wybranych elementów funkcjonalnych radaru na zakłócenia 
odzewowe./2 

− Systemy zakłócające klasy DRFM./2 
− Rola systemów antenowych w przeciwdziałaniu zakłóceniom /2 
− Związek polaryzacji sygnału z przeznaczeniem radaru, zakłócenia cross-

pol./2 
− Istota radaru trudnowykrywalnego – kryterium energetyczne./2 
− Estymacja współrzędnych obiektu w czasie pracy w zakłóceniach./2 

Laboratoria 

− Pomiar efektywności układów eliminacji zakłóceń biernych / 4 
− Pomiar skuteczności zakłóceń szumowych/ 4 
− Badanie wybranych układów przeciwzakłóceniowych/ 4 

Seminarium 

− Skuteczność eliminacji zakłóceń biernych./4 
− Wyznaczanie zasięgu efektywnego zakłócania radaru / 4 
− Szacowanie efektywności zakłóceń szumowych / 4 

Literatura: 

Podstawowa: 

− D. L. Adamy, EW 104: Electronic Warfare Against a New Generation of 
Threats, Artech House, Boston, London, 2015. 

− D. K. Barton, Radar equations for modern radar, Artech House 2013. 
− B. Mahafza, Radar systems analysis and design using MATLAB 3rd ed., 

CRC Press, 2013. 
− Naval Air Warfare Center Weapons Division Avionics Department, 

Electronic Warfare and Radar Systems, Technical Communication Office, 
2013. 

− S. M. Sherman, D. K. Barton: Monopulse principles and techniques, 2nd 
Edition, Artech House 2011. 

− M. A. Richards, J.A. Scheer, W.A. Holm: Principles of modern radar, basic 
principles. SCITECH Publishing Inc., 2010. 

− M. I. Skolnik: Introduction to radar systems, Mc Graw Hill. 2002. 

Uzupełniająca: 

− Goca J.: Metody obróbki sygnałów wykorzystujące FFT. Część 1, Teoria 
szybkiego przekształcenia Fouriera. Skrypt WAT, Warszawa, 1985. 

− Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals, John Wiley & Sons, Hoboken, New 
Jersey, 2004. 

− Z. Czekała Parada Radarów. Wydawnictwo Bellona Warszawa 2004 

Efekty uczenia się: 

W1/zna rodzaje zakłóceń występujących w sygnale radarowym, ma wiedzę 
niezbędną do zrozumienia generacji, modulacji oraz detekcji i estymacji 
parametrów sygnału/ W_22G_04,  
W2/ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik zakłócania 
pracy systemów radarowych / W_22G_10, W_22G_13 
U1/potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym 
testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów 
charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektronicznych lub 
telekomunikacyjnych / U_22G_01 
U3/potrafi świadomie wykorzystywać różne warianty pracy nowoczesnego 
radaru /U_22G_12 
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K1/ma świadomość ciągłego dokształcania się,  i odpowiedzialności za pracę 
własną/ K_22G_01, K_22G_05 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:  
Egzaminu. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z poszczególnych 
ćwiczeń 
Seminaria zaliczane są na podstawie oceny wystąpień studentów. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 20 
2. Udział w laboratoriach /12 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 12 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 10 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w zaliczeniu / 1 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 100 godz. / 4 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 50 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 84 godz./ 2,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Radionawigacja Radio navigation 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-RNAW 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 18/+, C 6/ +, L 6/ + 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1,2 – znajomość podstawowych operacji rachunku 
różniczkowego, znajomość podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa i 
ich właściwości.  
Podstawy radiokomunikacji i teorii anten – znajomość podstawowych pojęć z 
zakresu budo-wy i właściwości anten.  
Podstawy modulacji i detekcji – znajomość podstawowych typów modulacji 
sygnałów. 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radionawigacja 

Autor: ppłk dr inż. Grzegorz CZOPIK 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Podstawowe wiadomości z zakresu radionawigacji. Błąd linii i miejsca 
położenia. Zasięg systemu radionawigacyjnego. System pomiaru odległości 
pochyłej DME. Systemy pomiaru kierunku – współpraca radiola-tarni 
bezkierunkowej NDB z automatycznym radiokompasem ADF. System VOR. 
System TACAN. Radar wtórny. Zasady kodowania informacji. Systemy 
antykolizyjne TCAS, GPWS. Systemy wspomagające proces lądowania – 
system ILS.  

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Podstawowe wiadomości z zakresu radionawigacji / 2 godz. 
− Pojęcia podstawowe, klasyfikacja systemów, parametry nawigacyjne 

wykorzystywane w pozycjonowaniu obiektów. 
− Wpływ błędów pomiaru wielkości geometrycznych na błąd określania linii i 

miejsca położenia obiektu / 2 godz. 
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− Propagacja błędów pomiarowych parametrów nawigacyjnych. Błąd linii i 
miejsca położenia w systemie kołowym i radialnym. Obszar roboczy 
systemu nawigacyjnego. 

− Zasięg systemu radionawigacyjnego  / 2 godz. 
− Analiza wpływu krzywizny Ziemi oraz parametrów energetycznych i 

propagacyjnych na zasięg systemów radionawigacyjnych. 
− Pomiar odległości metodami radiotechnicznymi  / 2 godz. 
− System pomiaru odległości pochyłej DME - zasada działania, struktury 

sygnałowe, sposoby kodowania informacji. 
− Pomiar kierunku metodami radiotechnicznymi  / 2 godz. 
− Systemy pomiaru kierunku – współpraca radiolatarni bezkierunkowej NDB 

z automatycznym radiokompasem ADF. System VOR - zasada działania, 
sygnały, sposoby wykorzystania. 

− Kanał odległościowy i azymutalny systemu TACAN  / 2 godz. 
− Zasada działania systemu TACAN, struktury sygnałowe, sposoby 

wykorzystania. 
− Radar wtórny i systemy antykolizyjne / 4 godz. 
− Zasada działania, struktury sygnałowe, sposoby kodowania informacji w 

systemach radarów wtórnych. Systemy antykolizyjne – system ostrzegania 
przed możliwą kolizją w powietrzu TCAS i o zbliżaniu się do ziemi TAWS - 
zasada działania, struktury sygnałowe, sposoby kodowania oraz 
zobrazowania informacji. 

− Systemy wspomagające proces lądowania / 2 godz. 
− System ILS – działanie systemu, rozmieszczenie radiolatarni, sposoby 

wykorzystania. 

Ćwiczenia 

− Wyznaczanie wpływu błędów pomiaru wielkości geometrycznych na błąd 
określania linii i miejsca położenia obiektu / 2 godz. 

− Analiza wpływu relacji przestrzennych obiekt – pomoce nawigacyjne na 
błąd wyznaczania linii i miejsca położenia obiektu. 

− Wyznaczanie zasięgu systemu radionawigacyjnego / 2 godz. 
− Analiza wpływu krzywizny Ziemi oraz parametrów energetycznych i 

propagacyjnych na zasięg systemu radionawigacyjnego. 
− Radar wtórny / 2 godz. 
− Zasada działania radaru wtórnego. Zasady kodowania informacji - 

struktury sygnałowe zapytań i odpowiedzi. 

Laboratoria 

− Obszar roboczy systemu nawigacyjnego / 2 godz. 
− Wyznaczanie wpływu błędów pomiaru wielkości geometrycznych na błąd 

określania linii i miejsca położenia obiektu dla różnych relacji 
przestrzennych obiekt – pomoce nawigacyjne. 

− System pomiaru odległości pochyłej DME / 2 godz. 
− Pomiar odległości metodami radiotechnicznymi - zasada działania systemu 

DME, struktury sygnałowe, sposoby kodowania informacji. 
− Współpraca radiolatarni bezkierunkowej NDB z automatycznym 

radiokompasem (ADF) / 2 godz. 
− Sposoby pomiaru kierunku metodami radiotechnicznymi. 
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Literatura: 

Podstawowa 

− J. Narkiewicz, Podstawy układów nawigacyjnych, WKiŁ, Warszawa, 1999 
− Z. Polak, A. Rypulak, Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP 

Dęblin, 20022. S. Monk, Zabawy z elektroniką, Helion 2014 

Uzupełniająca: 

− M. Roszak, Podstawy radionawigacji, WAT, Warszawa, 1972 
− K. Myron, W. R. Fried,  Avionics navigation systems, John Wiley & Sons, 

New York, 1997 
− B. Forssell, Radionavigation Systems, Artech House, 2008 
− I. Moir, Military Avionics Systems, John Wiley & Sons, 2006 
− J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa 1995 

Efekty uczenia się: 

W1 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji 
podstawowego sprzętu radionawigacyjnego / W_22G_04 
U1 / Potrafi wykorzystać aparaturę kontrolno-pomiarową do testowania 
urządzeń radionawigacyjnych / U_22G_01 
U2 / Zna zasady eksploatacji urządzeń i systemów radiolokacyjnych / 
U_22G_01 
K1 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju 
urządzeń i systemów radionawigacyjnych / K_22G_02 
K2 / Jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we wprowadzaniu 
nowych technik i technologii z zakresu radionawigacji w SZ RP / K_22G_02 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia 
Zaliczenie jest przeprowadzane w formie ustnej lub pisemnej, każdorazowo 
określonej przez prowadzącego. 
Ćwiczenia rachunkowe zaliczane są na podstawie: wykazania się wiedzą 
teoretyczną i umiejętnością rozwiązania wskazanych zadań 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wykazania się wiedzą 
teoretyczną i umiejętnością jej praktycznego wykorzystania. 
Osiągnięcie efektów W1, K1 i K2 - weryfikowane jest w formie ustnej pod-czas 
realizacji ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych 
Osiągnięcie efektów U1, U2 - weryfikowane jest w formie ustnej podczas 
realizacji ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych poprzez ocenę 
przygotowania i wyników realizowanych prac. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
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Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 18 
2. Udział w laboratoriach / 6 
3. Udział w ćwiczeniach / 6 
4. Udział w seminariach  / ….. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 18 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ….. 
9. Realizacja projektu / ….. 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / ….. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 2 
13. Udział w egzaminie / … 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 80 godz. / 3 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 40 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 68 godz./ 2,5 ECTS 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Rozpoznanie i walka 
radioelektroniczna 

Reconnaissance and electronic 
warfare 

Kod przedmiotu: WELEVWSJ-RWE 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2021 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS: 

W 24/x, C 8/ -, L 12/+ 
razem: 44  godz., 5 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy metrologii / Wymagania wstępne: Metody pomiarów wielkości 
fizycznych i analizy błędów pomiarowych.  
Podstawy teledetekcji / Wymagania wstępne: Istota oraz zadania obserwacji 
zdalnych. Rodzaje promieniowania wykorzystywanego w teledetekcji - fale 
akustyczne oraz elektromagnetyczne. Znajomość podstawowych zasad 
generacji sygnałów radarowych i ich odbioru. Przetwarzanie sygnałów, danych 
oraz zobrazowań w urządzeniach i systemach teledetekcyjnych. Podstawowe 
charakterystyki oraz parametry radarów. 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i 
elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radiolokacja 

Autor: dr inż. Jan Matuszewski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Ogólna charakterystyka podstawowych części składowych walki 
radioelektronicznej. Schemat blokowy typowego urządzenia rozpoznania 
elektronicznego sygnałów radarowych. Wykrywanie sygnałów radarowych w 
kierunku – podstawowe zależności matematyczne. Zasięg rozpoznania 
elektronicznego. Lokalizacja źródeł emisji elektromagnetycznej. Metody 
tworzenia metryk (wzorców) radarów dla potrzeb baz danych 
wykorzystywanych w pokładowych urządzeniach ostrzegawczych o 
opromieniowaniu radarowym (RWR). Tendencje rozwoju współczesnych 
urządzeń i systemów rozpoznania elektronicznego.  
Ogólna charakterystyka podstawowych rodzajów zakłóceń radiolokacyjnych 
czynnych i biernych. Metody i środki maskowania przeciwradiolokacyjnego. 
Podstawowe parametry taktyczno-techniczne nadajników i stacji zakłóceń 
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radiolokacyjnych. Kryteria oceny efektywności zakłóceń radiolokacyjnych 
czynnych i biernych – podstawowe zależności matematyczne dla wybranych 
scenariuszy walki radioelektronicznej. Organizacja treningów walki 
elektronicznej. Tendencje rozwoju współczesnych urządzeń i systemów 
zakłóceń. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

− Podstawowe zadania, metody i środki rozpoznania i walki 
radioelektronicznej. /2 godz./ Charakterystyka środowiska sygnałów 
radarowych i ich właściwości. Cel oraz istota rozpoznania i walki 
radioelektronicznej.  

− Charakterystyka części składowych walki radioelektronicznej. /2 godz./ 
Właściwości i zadania wsparcie radioelektronicznego, przeciwdziałania 
radioelektronicznego i obrony radioelektronicznej 

− Wykrywanie sygnałów radarowych w kierunku i w częstotliwości. /2 godz./ 
Charakterystyka podstawowych metod wykrywania źródeł emisji 
elektromagnetycznej. Podstawowe zależności matematyczne związane z 
poszukiwaniem wolnym, szybkim i z prędkością średnią.  

− Metody obliczania pozycji źródeł emisji elektromagnetycznej. /2 godz./ 
Krótka charakterystyka metod namierzania sygnałów. Podstawowe 
zależności matematyczne dla metody triangulacyjnej. Postać danych 
wejściowych. Błąd kołowy i eliptyczny lokalizacji źródeł emisji 
elektromagnetycznej. 

− Zasięg rozpoznania radioelektronicznego. /2 godz./ Definicja zasięgu 
rozpoznania. Charakterystyka czynników mających wpływ na zasięg 
rozpoznania. Zasięg rozpoznania w wolnej przestrzeni oraz z 
uwzględnieniem tłumienia atmosferycznego i krzywizny Ziemi. 

− Charakterystyka urządzeń rozpoznania radioelektronicznego. /2 godz./ 
Właściwości i podstawowe parametry odbiorników rozpoznawczych i 
systemów rozpoznania klasy ESM/ELINT. Pomiar parametrów sygnału 
radarowego w odbiornikach rozpoznawczych. 

− Przetwarzanie informacji w systemach rozpoznania i walki 
radioelektronicznej. /2 godz./ Analiza podstawowych parametrów 
czasowych, częstotliwościowych i przestrzennych radarów 
wykorzystywanych w systemach rozpoznania i walki radioelektronicznej. 
Rodzaje modulacji międzyimpulsowej, skanowania przestrzeni i polaryzacji 
sygnałów. 

− Bazy danych radarów w systemach rozpoznania i walki 
radioelektronicznej. /2 godz./ Charakterystyka baz danych radarów w 
systemach rozpoznania i walki radioelektronicznej. Metody tworzenia 
metryk radarów dla potrzeb odbiorników  ostrzegawczych o 
opromieniowaniu radarowym (RWR). Sposób zapisu parametrów radaru w 
bazach danych systemów rozpoznania radioelektronicznego. 

− Klasyfikacja i charakterystyka podstawowych rodzajów zakłóceń 
radioelektronicznych. /2 godz./ Podział zakłóceń radioelektronicznych. 
Zakłócenia czynne, pasywne, szumowe, modulowane i impulsowo-
odzewowe. Metody i środki maskowania przeciwradiolokacyjnego. Dipole, 
reflektory rogowe, soczewki Luneberga, pułapki termiczne. Skuteczna 
powierzchnia odbicia dipoli i reflektorów rogowych. 

− Kryteria oceny skuteczności zakłóceń radiolokacyjnych. /2 godz./ 
Charakterystyka podstawowych scenariuszy walki radioelektronicznej. 
Czynniki wpływające na efektywność zakłóceń radiolokacyjnych. 
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Równanie przeciwdziałania radiolokacyjnego. Bliższa i dalsza strefa 
zakłóceń radiolokacyjnych.  

− Przegląd wybranych urządzeń rozpoznania i stacji zakłóceń 
radiolokacyjnych. /2 godz./ Podstawowe parametry taktyczno-techniczne 
nowoczesnych odbiorników ostrzegawczych o opromieniowaniu 
radarowym (RWR) i nadajników zakłóceń radiolokacyjnych. / 2 

− Repetytorium tematyki wykładów. Zaliczenie przedmiotu. /2 godz./ 
Powtórzenie zagadnień poświęconych metodom i środkom prowadzenia 
rozpoznania oraz zakłócania systemów radiolokacyjnych. Powtórzenie 
zagadnień poświęconych metodom pomiaru i analizy parametrów 
sygnałów radarowych, namierzania źródeł tych sygnałów oraz tworzenia 
baz danych emiterów. Pisemne zaliczenie z zakresu tematyki wykładów.  

Ćwiczenia 

− Obliczanie czasu wykrycia radaru dla metody wykrywania sygnałów 
radarowych w kierunku. /2 godz. 

− Obliczanie zasięgu rozpoznania radioelektronicznego. /2 godz. 
− Opracowanie metryki radaru dla potrzeb systemu rozpoznania 

radioelektronicznego. /2 godz. 
− Obliczanie bliższej i dalszej strefy zakłóceń radiolokacyjnych. Ocena 

skuteczności maskowania przy użyciu reflektorów rożkowych. /2 godz. 

Laboratoria 

− Pomiar podstawowych parametrów sygnału radarowego przy pomocy 
odbiornika MIZAR. /3 godz. 

− Wizualizacja i analiza sygnałów radarowych z wykorzystaniem środowiska 
MATLAB. /3 godz. 

− Badanie błędów lokalizacji źródeł emisji elektromagnetycznej dla różnych 
wariantów ustawienia namierników. /3 godz. 

− Badanie skuteczności zakłóceń radiolokacyjnych i analiza zobrazowań dla 
różnych wariantów prowadzenia zakłóceń. /3 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

− Pietrasiński J., Matuszewski J, Rutkowski A. i inni: Walka 
radioelektroniczna w radiolokacji. Podręcznik akademicki, Wyd. Wojskowa 
Akademia Techniczna, Warszawa 2019. 

− Walka elektroniczna w Siłach Powietrznych. Podręcznik. Wyd. Dowództwo 
Sił Powietrznych, Zarząd Rozpoznania i WE, Warszawa 2010. 

− Adamy D.: EW 102. A Second Course in Electronic Warfare. Artech House, 
Boston – London, 2004. 

Uzupełniająca: 

− Adamy D. L.: Introduction to Electronic Warfare, Artech House, Boston & 
London, 2003. 

− Vakin S. A., Shustov L. N., Dunwell R. H.: Fundamentals of Electronic 
Warfare. Wiley Artech House, Boston & London, 2001 



Karty Informacyjne Przedmiotów  Specjalistycznych – Radiolokacja - Jednolite Studia Magisterskie Wojskowe 
 
 

124 | S t r o n a  
2021 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma pogłębioną wiedzę z zakresu parametrów radarów, urządzeń 
rozpoznania i walki elektronicznej będących na wyposażeniu SZ RP oraz 
podstawowych metod prowadzenia walki elektronicznej na współczesnym polu 
walki.  / W_22G_09, W_22G_10 
W2 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 
wykrywania sygnałów radarowych, pomiaru ich parametrów, lokalizacji, 
identyfikacji i zobrazowania informacji radiolokacyjnej, oceny skuteczności 
zakłóceń radiolokacyjnych oraz metod maskowania przeciwradiolokacyjnego.  
/ W_22G_09, W_22G_10 
U1 / Potrafi przewidzieć, ocenić zagrożenia i zaplanować wykorzystanie 
urządzeń wchodzących w skład systemów rozpoznania i walki elektronicznej w 
działaniach taktycznych przeciwko radarom.  /U_22G_03 
U2 / Potrafi dokonać analizy i przetwarzania danych z rozpoznania 
radioelektronicznego, stosując odpowiednie narzędzia sprzętowe i 
programowe, potrafi zastosować elementarne metody przetwarzania 
sygnałów radarowych.  / U_22G_03 
U3 / Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł dotyczące nowych 
rozwiązań i tendencji rozwojowych, koncepcji, technik i technologii 
teleinformatycznych możliwych do zastosowania w wojskowych systemach 
rozpoznania i walki elektronicznej.  / U_22G_05 
K1 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju 
urządzeń i systemów rozpoznania i walki elektronicznej.  / K_22G_01 
K2 / Rozumie znaczenie wykorzystania urządzeń i systemów radiolokacyjnych 
w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej.  / K_22G_03 
K3 / Rozumie znaczenie wykorzystania urządzeń i systemów radiolokacyjnych 
w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej.  / K_22G_03 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie pisemnej z materiału obejmującego 
program wykładów. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do zaliczenia 
przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie na podstawie odpowiedzi ustnych i oceny 
efektów kształcenia U2 i U3. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie obecności na wszystkich 
ćwiczeniach, wykonania sprawozdań oraz oceny efektów kształcenia U1 i U3. 
Efekty W1, W2 i W3 sprawdzane są na zaliczeniu pisemnym przedmiotu, 
podczas rozwiązywania zadań na ćwiczeniach rachunkowych i przy udzielaniu 
odpowiedzi na pytania kontrolne w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. 
Efekty U1,U2 i U3 sprawdzane są podczas rozwiązywania zadań na 
ćwiczeniach rachunkowych oraz wykonywania pomiarów i przygotowywania 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 
Efekty K1, K2 i K3 weryfikowane są przede wszystkim w trakcie wykonywania 
ćwiczeń laboratoryjnych. 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia 
się na poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 61-70%. 
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Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 
uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  
studenta): 

1. Udział w wykładach / 24 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / 8 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 30 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 25 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 25 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach  / 16 
11. Przygotowanie do egzaminu / 10 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 150 godz. / 5 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli akademickich: 60 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 104 godz./ 4,5 ECTS 
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