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خالصه درس و هدف آن:
-١مرجع اصلی: Course Note

٢- Fundamentals of Remote sensing - A CCRS Tutorial
(http://www.ccrs.nrcan.gc.ca)

٣- Principal of remote sensing- An introductory textbook – ITC Netherlands

٤- Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective. By
John R Jensen. Prentice Hall Series in Geographic Information Science
٢nd Edition

آزادهانتشارات–مبانی سنجش از دور، تالیف سید باقر فاطمی و یوسف رضایی -5
-٦مراجع کمک درسی: Introduction to Remote Sensing, Fourth Edition (by James B. Campbell),

The Guilford Press; Fourth Edition

دانشگاه صنعتی -ريمحمدرضا مباشتالیف، ماهوارهيدر سنجش از دور و فنآورکیزیفیمبان-7
خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه تهران- سید کاظم علوي پناه تالیفنوین، سنجش از دوراصول -8

٩- Remote Sensing Digital Image Analysis by J. A. Richards and X. Jia, ,
٤th Edition (٢٠٠٤). Springer

سایر: %%70آزمون نهایی:%آزمون میان ترم:%30فعالیت عملی: ارزشیابی:
مطالبی که هر هفته در کالس مورد بحث قرار خواهد گرفت (به همراه شماره صفحات مربوط از مرجع)

منبعشرحعنوانهفته
معارفه، و شرح درس1

مقدمه درس
شرح درس، سیالبس، مراجع، نمره و ...

سنجش از دوزتعریف
تعاریف پایه

هاي سنجش از دورها و محدودیتتقابلی
تاریخچه

1
2
3
4

امواج الکترومغناطیس سنجش از دورکیزیبر فايمقدمه2
هاي الکترومغناطیس طیف

2
4

برهم کنش جو و امواج الکترومغناطیس سنجش از دورکیزیبر فايمقدمه3
الکترومغناطیستابش و باز تابش امواج 

یفیطمنحنی 

1
3
7



نصویر، پیکسل، باند، ...)(تعاریف اولیهاي بر معرفی تصاویر رقومیمقدمه4
کیهندسی، طیفی و رادیومتریهايدقت

2-1
4-3

هاتصاویر رنگی و تبدیالت آناي بر معرفی تصاویر رقومیمقدمه5
فرمت تصاویر و پردازش

4-1
6-5

هاسکوها و سنجنده6
سیستم هاي سنجش از دوري چند طیفی

، سنجنده و مدارسکوتعریف 
)ییفضاوییهوا،ینیزم(هاسکوانواع
از دیدگاه ارتفاع و ماهیتمدارانواع

تصاویر چند طیفیو ها خصوصیات سنجنده
هاو خصوصیات آنطیفیهاي چند ماهواره

5-1
7-3

سیستم هاي سنجش از دوري ابر طیفی7
سیستم هاي سنجش از دوري لیدار

طیفیابرها و تصاویر خصوصیات سنجنده
هاو خصوصیات آنطیفیابرهاي ماهواره

طیفیابرتصاویر کاریردهاي
لیدارهاي ها و دادهخصوصیات سنجنده

لیدارهاي دادهکاریردهاي

4-1
8-5

SARها و تصاویر خصوصیات سنجندهسیستم هاي سنجش از دوري راداري8
هاو خصوصیات آنراداريهاي ماهواره

راداريتصاویر کاریردهاي

4-1
5

سنجش از دوري حرارتی مادون قرمز9
ریغویکرویمايسنجش از دوريهاستمسی

فعال

حرارتی مادون قرمزها و تصاویرخصوصیات سنجنده
هاو خصوصیات آنحرارتی مادون قرمزهايسنجندههاي شامل ماهواره

حرارتیتصاویر کاریردهاي
فعالریغویکرویماها و تصاویرخصوصیات سنجنده

هاو خصوصیات آنفعالریغویکرویماهاي ماهواره
فعالریغویکرویماتصاویر کاریردهاي

3-1
8-4

انحناي زمین ...)ین، پانورامیک، انواع خطاهاي هندسی (دوران زمدورازسنجشيهادادهپردازششیپ10
تصحیح هندسی دو بعدي و بازنمونه برداري 

4-1
9-5

Gainانواع خطاهاي رادیومتریک (نوارنوار شدگی، جاافتادگی ، دورازسنجشيهادادهپردازششیپ11
،Haze،Offset(....

تصحیحات رادیومتریکو بهبود تصویر 
تصحیح توپوگرافی

5-1
9

ریتفسویرقومریبر پردازش تصاوايمقدمه12
دورازسنجشيهاداده

)یفیطبازتابیمنحناساسبریچشمریتفس
)IHS،PCA( یفیطالتیتبد
دورازسنجشيهادادهیرقومریتفس

5-1
9

ریتفسویرقومریبر پردازش تصاوايمقدمه13
دورازسنجشيهاداده

دورازسنجشيهادادهشدهنظارتيبندطبقه
تعریف

نحوه نمونه گیري
تقسیم بندي شدهوفاصلهنیکمتروشباهتيشتریبيبندطبقه

5-1
9

ریتفسویرقومریبر پردازش تصاوايمقدمه14
دورازسنجشيهاداده

دورازسنجشریتصاونشدهنظارتيبندطبقه
تعریف
K-MeansوISODATAتمیلگور
يبندطبقهیابیارزيهاروش

5-1
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-مسایلمجموعه اي از سواالت و آزمون نهایی15
فعالیت هاي عملی

و مرور درس هفتهساعت براي تمرین6اي در مجموع هفتهو سمینارتمرین
پروژه
سایر


