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CFAR:  Constant False Alarm Rate 

CPI:  Coherent Processing Interval 

CW:  Continuous Wave 

DFT:  Discrete Fourier Transform 

DoA:  Direction of Arrival 

DSP:  Digital Signal Processing 

ERS:  European Remote Sensing 

ESA:  European Space Agency 

FFT:  Fast Fourier Transform 

FIR:  Finite Impulse Response 

FSR:  Full–Scale Range 

Hi-Fi:  High Fidelity 

IID:  Independent, identical distributed 

IIR:  Infinite Impulse Response 

InSAR:  Interferometry SAR 

IR:  Infra-Red 

LMS:  Least Mean Square   

LNA:  Low Noise Amplifier 

LPC:  Linear predictive coding 

LSI:  Linear shift invariant 

MAP:  Maximum a posteriori 
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MDS:  Minimum Detectable Signal 

ML:  Maximum Likelihood 

MMSE:  Minimum Mean Square Error 

MRI:  Magnetic Resonance Imaging 

MTD:  Moving Target Detector 

MTI:  Moving Target Indicator 

NASDA:  National Space Development Agency 

NIR:  Near Infra-Red 

PolSAR:  Polari metric SAR 

PRF:  Pulse Repetition Frequency 

RADAR:  Radio Detecting and Ranging 

RLS:  Recursive Least Square 

RS:  Remote Sensing 

SAR:  Synthetic Aperture Radar 

SIR:  Shuttle Imaging Radar 

SONAR:  Sound Navigation and Ranging 

SPL:  Sound Power Level 

STAP:  Space-Time Adaptive Processing 

STFT:  Short-Time Fourier Transform 

 




