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 نصیرالدین طوسی

 %30سایر:                   %45 آزمون نهایی:            % آزمون میان ترم:                %25فعالیت عملی:   ارزشیابی:

 )پروژه(

 گرفت )به همراه شماره صفحات مربوط از مرجع(مطالبی که هر هفته در کالس مورد بحث قرار خواهد 

 منبع شرح عنوان هفته

های درس، مقدمات و ملزومات تشریح هدف درس، مطالب و سرفصل مقدمه 1

 ، برتری و محدودیت مایکرویودرس، بیان تعاریف و مفاهیم اولیه

1 

 معادله موج  فیزیک مبانی  2

  تعاریف فرکانس، طول موج و پالریزاسیون در امواج

1 

5 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=John%20A.%20Richards&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/
http://epsilon.nought.de/


 الکترومغناطیسی

 ترکیب و تداخل امواج 

 همدوسی و میرایی امواج 

 پدیده داپلر 

 اصول مایکرویو غیر فعال  مایکرویو غیر فعال 3

 قوانین تابش حاکم بر مایکرویو غیر فعال 

 آشنایی غیر فعال و الگوی آنها 

  مایکرویو غیر فعالبرخی از کاربردهای خاص 

 های مایکرویو غیر فعالسنجنده 

1 

5 
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4 
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 اصول ارسال و دریافت موج در مایکرویو فعال  اصول مایکرویو فعال

  پارامترهای سنجنده فعال )پالریزاسیون، فرکانس، زاویه تابش و

).... 

 پارامترهای هندسی 

 کوتاه شدگی، وارونگی و سایه در مایکرویو فعال 

  بازتابش و تفرقپارامترهای 

 دقت هندسی در مایکرویو فعال 

 معادالت ژنریک رادار 

2 

3 

4 

 پارامترها و الگوهای سنجنده راداری -  ویکروویما صیتشخ 6

 اصول آنتنها 

 انواع آنتنهای راداری  
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)زاویه دید، تأثیر پارامترهای سنجنده بر نتایج مایکرویو فعال   هدف در رادار-پارامترها و رابطه سیگنال

 فرکانس و پالریزاسیون(

 -  ،تأثیر پارامترهای هدف بر نتایج مایکرویو فعال )زبری، شکل

 ثابت دی الکتریک و ...(

 - های پدیدهBragg  وCardinal  

 - انواع پراکنش 

 - تقسیم بندی اهداف بر اساس نوع پراکنش 

2 

3 
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 خصوصیات تصاویر راداری  تصاویر راداری

  بوجود آمدن تصاویر رادارینحوه 

 نویز اسپکل و تصحیحات تصاویر 

 کالیبراسیون رادیومتریک تصاویر رادری 
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 تعریف و آنالیز پالریزیشن  تصاویر پالریمتری –سار پیشرفته 

  ها و بردارها در بحث پالریزیشنماتریس 

 های پالریمتریخصوصیات داده 

 امضا پالریمتری 

 هاپارتمترهای پالریمتری و آنالیز آن 

  پالریمتریتجزیه 

 بندیطبقه 

1 

3 
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 تعریف اینترفرومتری  اینترفرومتری –سار پیشرفته 

 آنالیز فاز 

 مراحل اینترفرومتری 

 روش( های اینترفرومتریDInSAR, PS, …) 
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4 
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 هیدرولوژی و اقیانوس شناسیکاربرد مایکرویو در   فعال مایکرویو هایکاربرد

 کاربرد مایکرویو در زمین شناسی 

 کاربرد مایکرویو در علوم خاک 

 کاربرد مایکرویو در کشاورزی 

 کاربرد مایکرویو در مطالعات جنگل 

 کاربرد مایکرویو در مدیریت بحران 
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2 

3 
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 فعالیت های عملی



 :هر دانشجو و سمینار تمرين

 ساعت( 20ساعت نیاز دارد )جمعا  5تمرین حدود  هر - فزار اکار با نرمتمرین  4 (1

 باشدساعت کار می 30معادل این گزارش بطور متوسط ، تحویل گزارش پروژه آخر ترم و (2

  . دارد پروژه

افزار توسط دانشجوی دکتری حل تمرین برگزار خواهد ساعت در هفته کالس رفع اشکال و آموزش نرم 2در کنار ساعات اصلی  ساير

 شد

 


