بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست
مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی
نام درس :مایكروویو و تصاویر راداري

گرایش :مطالعات آب و خاك

تعداد واحد نظری 1 :تعداد واحد عملی1 :

عنوان درس پیشنیاز :اصول و فیزیك سنجش از دور
نام مدرس :دکتر زهرا عزیزي

تمام وقت ■ نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس■آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

مباني فيزيك و ويژگي ميكروموج در سنجش از دور

هفته دوم

اصول كار و انواع رادارهاي فعال و غيرفعال

هفته سوم

اصول ارسال و دريافت امواج ميكروويو (راديومتري ،پخشايش و )...

هفته چهارم

هندسه تصويربرداري راداري

هفته پنجم

سكوها و سنجندهها

هفته ششم

قطبش امواج راداري و و

هفته هفتم

ويژگيهاي تصاوير راداري

هفته هشتم

نويز و اختشاش در تصاوير راداري و روش هاي كاهش و رفع آن

هفته نهم

تصحيح هندسي تصاوير راداري  +عملي

هفته دهم

سيستم هاي راداري روزنه مصنوعي

هفته یازدهم

انواع تصاوير راداري و كاربردهاي آن  +عملي

هفته دوازدهم

اصول پردازش تصاوير رادري و نرم افزارهاي مرتبط  +عملي

هفته سیزدهم

ارتفاع سنجي راداري و توليد دادههاي سه بعدي ( + )DEMعملي

هفته چهاردهم

تكينكهاي تداخل سنجي  +عملي

هفته پانزدهم

كاربردهاي مهم تصاوير راداري (خاك  ،آب و) ...

هفته شانزدهم

ارائه سمينارهاي دانشجويي و رفع اشكال

توجه:

كاربرد آن ()RADAR Polarimtery

SAR

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 :آزمون تئوري پايان ترم و ازمون عملي پردازش تصاوير راداري
منابع مطالعاتی:
.1

تصويربرداري راداري در سنجش از دور ،ترجمه مهدي درويشي

Microwave Imaging Techniques, Bernard D. Steinberg, Harish M. Subbaram
Introduction to Microwave Remote Sensing, Iain H. Woodhouse
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3.

