بنام خدا
« فرم طرح درس »

رشته :سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست

گرایش :دروس پایه (مشترك)
مقطع :کارشناسی ارشد

نام درس :اصول و فیزیك سنجش از دور
نام مدرس :دکتر میرمسعود خیرخواه

تعداد واحد نظری2 :

تمام وقت نیمه وقت مدعو

تعداد واحد عملی :ندارد

عنوان درس پیشنیاز :ندارد

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
هدف اصلي اين درس آشنايي دانشجويان با مباني سنجش از دور شامل فيزيك سنجش از دور ،انواع سكوها و سنجندهها ميباشد.
رئوس مطالب
هفته اول

تعريف  ،تاريخچه ،مزايا  ،معايب و كاربردهاي سنجش از دور

هفته دوم

مدلسازي ،جمع آوري و تفسير اطالعات جغرافيايي و انواع دادههاي مكاني در سنجش از دور

هفته سوم

نمايش كامپيوتري اطالعات جغرافيايي ،تركيب دو اليه مكاني رستري و وكتور با استفاده از عملگرها

هفته چهارم

سنجش از دور و انرژي الكترومغناطيس ،نور وبرهمكنش ان با محيط ،طيف الكترو مغناطيس

هفته پنجم

سنجش از دور و انرژي الكترومغناطيس ،انعكاس طيفي محدوثات شهري روستايي ،آب ،خاك و گياه

هفته ششم

انواع سكوها و مدارها ،قوانين و مشخصات حاكم بر آنها

هفته هفتم

انواع سنجندهها ،قدرتهاي مختلف تفكيك و نحوه تصويربرداري ،بررسي سنجندههاي در حال فعاليت در زمينه سنجش از دور

هفته هشتم

مشخصات ونحوه كاركرد سنجندههاي راداري و قدرتهاي مختلف تفكيك آن

هفته نهم

انتخاب وطراحي مشخصات راداري ،بررسي انواع اعوجاجات در سيستمهاي راداري

هفته دهم

بررسي مكاني(فضايي) وهندسي سنجش از دوري ،ژئورفرنسينگ ،ژئوكودينگ ،اسكنينگ و طراحي ماموريت سنجش از دوري

هفته یازدهم

نحوه تفسير چشمي اطالعات تصاوير ماهوارهاي و نحوه انتخاب سكو ،سنجنده ،تصوير مناسب و شفارش .هزينهها و انطباق با اهداف
پروژههاي تحقيقاتي و مطالعاتي

هفته دوازدهم

هيستوگرامها و مفاهيم و كاربرد آن ،انواع تركيبات رنگي باندها

هفته سیزدهم

نحوه نمايش تصاوير به صورت تك و چند باندي و بهينه سازي نمايش باندها

هفته چهاردهم

مفاهيم كلي فيلترسازي سنجش از دوري و نحوه عملكرد آن

هفته پانزدهم

فناوري ماهوارههاي آتي كشورهاي مختلف ونمونه هاي مختلف وضعيت فناوري سنجش از دور در ايران و جهان

هفته شانزدهم

ارائه موضوعات علمي مرتبط با فناوري سنجش از دور توسط دانشجويان

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :حل مسائل ،تمرينات ،و انجام فعاليت هاي درسي
منابع مطالعاتی:
1. ITC,2009,Principle of Remote Sensing, ITC publication, The Netherlands
2. ww.itc.nl/library/papers_2009/general/PrinciplesRemoteSensing.pdf
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