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3324.07 – “Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün  

 
BİLET № 1 

 
1. Məsafədən zondlamanın əsas xüsusiyyətləri. İnformasiyanın alınması, toplanması və 

ötürülməsinin xüsusiyyətləri. 

2. Spektrometrik ölçmə üsulları. Ölçmə prosesində yaranan xətalar. Spektral ayırdetmə qabiliyyəti. 

Spektrometrlərin kalibrə olunması. Spektrometrik etalonlar. 

3. Deşifrləmə prosesində əsas mərhələlər və onların müəyyənləşdirmə xüsusiyyətləri. 
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BİLET № 2 

 
1. Elektromaqnit şüalanma nəzəriyyəsi. Şüalanma mənbələri. Elektromaqnit spektri.. 

2. Neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqların qiymətləndirilməsində spektral əksolma əmsallarından 

istifadənin xüsusiyyətləri. Çirklənmə dərəcəsi ilə spektral əksolma arasında əlaqə. 

3. Obyektlərin tanınmasının vektor və nəzarət olunmayan analizləri.Vektor taninma üsullarının 

üstünlsükləri.. Onların qarşılıqlı müqayisəsi. 
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BİLET № 4 

 
1. Çoxspektrli çəkiliş sistemləri. Onların əsas xüsusiyyətləri və göstəriciləri. Kəmiyyət 

göstəricilərinin qeydə alınmasında əsas amillər. 
2. Elektromaqnit şüalanmaları ilə atmosferin qarşılıqlı əlaqəsi. Atmosferin şəffaflıq pəncərələri və 

atmosfer səpələnmələri. Atmosferin əsas çirkləndiricilərinin (CO2 , SO2 , NxOx ) udma 
spektrləri. 

3. Hiperspektral sistemlərin qurulma prinsipi.Multispektral və hiperspektral sistemlərin qarşılıqlı 
müqayisəsi.. 
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BİLET № 3 

 
1. Aerofotoçəkilişin alınması texnologiyası və texniki vasitələri. Rəqəmli çəkiliş sistemləri. 

Şəkillərdə həndəsi və radiometrik təhriflər.Müasir fotoçəkiliş sistemləri. 
2. Radiometrlərin iş prinsipi. Radioparlaqlıq temperaturu. Radioparlaqlıq temperaturu ilə 

termodinamiki temperatur arasındakı asılılıq. Reley - Cins düsturu. 
3. Şüalanma detektorları. Foton və istilik detektorları. Foton detektorlarının həssaslığı və 

informasiyanın alinma dəaqiqliyində hassaslığın rolu. 
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BİLET № 5 

 
1. Skaner çəkiliş üsul və sistemləri. Optik - elektron skanerləri. Skaner təsvirlərinin həndəsi 

təhrifləri. Çoxkanallı istilik skanerləri. 
2. Atmosfer korreksiyası. Korreksiyanın məlumatların emalı prosesində nəzərə alınma üsulları. 
3. Təsvirlərin interaktiv rejimdə emalı.. Sistemin avadanlıq və proqram təminatı.   
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BİLET № 6 

 
1. Məlumatların emalı prosesində verilənlərin daxil edilməsi və çıxarılmasının alt sistemi və 

onların struktur sxemi.Təsnifat dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi. 
2. Bitki örtüyünün spektral xarakteristikaları. Bitki örtüyünün tutduğu sahənin hündürlüyünün 

spektral əksetmə xüsusiyyətlərinə təsiri. Vegetasiya indeksləri. Onların mahiyyəti. 
3. Suyun spektral xarakteristikaları. Udma, əksolunma və səpələnmə xarakteristikaları, onlara təsir 

göstərən xarici və daxili amillər. Suyun istilik şüalanması. Suda xlorofilin konsentrasiyasından 
asılı olaraq spektral əksolmanın xüsusiyyəti. 
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BİLET № 7 

 
1. Mütləq qara cismin aşağı və yüksək tezliklərdə şüalanma enerjisinin sıxlığı.Şüalanma 

enerjisinin spektr üzrə paylanma xüsusiyyəti. Plank qanunu. Plank əyriləri. 
2. Aerokosmik üsulların tətbiqi ilə torpağın nəmliyinin qiymətləndirilməsi. Müxtəlif 

diapazonlarda (görünən, infraqırmızı və mikrodalğa) nəmliyin qiymətləndirilməsinin qarşılıqlı 
müqayisəsi.Torpağın nəmliyi ilə istiliik şüalanması arasindakı asılıq. 

3. Təsvirlərin optik emalı. İki ölçülü informasiyaların emal üsulları. Koherent və qeyri-koherent 
emal. Təsvirlərin spektral çevrilməsi. 
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BİLET № 8 

 
1. Obyektlərin məxsusi şüalanması. Kirxhof və Stefan Bolsman qanunları. Obyektlərin məxsusi 

şüalanmasına təsir göstərən əsas amillər. 
2. Torpaqda deqradasiya proseslərinin qiymətləndirilməsində aerokosmik məlumatlardan 

istifadənin xüsusiyyətləri. Optik sıxlığın paylanması ilə, çoxkanallı sistemlər vasitəsi ilə 
eroziyanın qiymətləndirilməsi. 

3. İki ölçülü informasiyaların emalında paralel optik - elektron sistemlərinin tətbiqi. Təsvirlərin 
tanınma sisteminin funksional sxemi. Süzcəklənmə metodu-təsvirin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsində onun rolu. 
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BİLET № 9 

 
1. Televiziya çəkiliş sistemləri. İnformasiyanın qəbulu, saxlanılması və ötürülməsi prinsipi. 

Müasir peyk televiziya tədqiqat sistemləri. Televiziya təsvirlərinin əsas təhrifləri. 
2. Təbii ehtiyatların və ətraf mühitin tədqiqində fəaliyyət göstərən əsas süni peyklərin təsnifatı və 

onlarda istifadə olunan texniki avadanlıqların xarakteristikaları. 
3. Torpağın spektral xarakteristikaları. Nəmliyin dəyişməsinin spektral xarakteristikalara təsiri. 

Bitgi örtüyünün torpağın spektral xarakteristikalarına təsiri. 
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BİLET № 10 

 
1. Radar çəkilişləri. Onların optik diapazonlarda çəkilişlərdən əsas fərqləri. Radar çəkiliş 

diapazonları. Real və sitezləşdirilmlş aperturalı radar sistemləri.Yan görünüşlü radar 
sistemlərinin iş prinsipi və funksional sxemi. 

2. Məsafədən ölçmə məlumatlarının statistik xarakteristikaları. Bir ölçüdə paylanmış məlumatların 
parametrik aproksimasiyası.Fəza süzcəklənməsi. 

3. Optik - elektron sistemlər vasitəsilə təsvirlərin ardıcıl emalı. Sistemin blok sxemi.Emal 
prosesində bağlamalarda naviqasiya peyklərindən istifadə imkanları. 
 

“Ətraf mühitin aerokosmik monitorinqi” kafedrasının  
professoru, t.e.d.                                                                                                 B.M.Əzizov 
 
 



 
«TƏSDİQ EDİRƏM» 

MAA-nın elmi işlər üzrə  
 prorektoru, t.e.d., prof.  

___________  A.R. Həsənov 
«____»__________2020-ci il 

 
3324.07 – “Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün  

 
BİLET № 11 

 
1. Yer səthi obyektlərinin spektral xüsusiyyətlərinə zaman və fəza təsirlərinin qeydə alınma 

xüsusiyyətləri. Bu xüsusiyyətlərdə kənd təsərrüfatı obyektlərinin rolu. Siqnatura anlayışı. 
Obyektlərin spektral dəyişkənliyi. 

2. Şüalanmanın ölçülməsində istifadə olunan cihazların qurulmasının əsas prinsipləri. Onlara 
verilən əsas tələblər. 

3. ERDAŞ və ENVİ emal proqramlarının alqoritmləri və onların əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri. 
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BİLET № 12 

 
1. Elektromaqnit şüalanmalarının əks olunması və səpələnməsi. Reley və Mi səpələnmələri. 
2. Skanerləmənin həndəsi parametrləri. X və Y oxları üzrə ayırdetmə elementinin ölçülərinin 

təyini. Hündürlüyün dəyişməsinin həndəsi parametrlərə təsiri. 
3. İkiölçülü informasiyaların optik televiziya qurğuları vasitəsilə emalı və onun əsas 

göstəriciləri.Furye çevrilmələri və onların təsvirin keyfiyyətinin yüksıldilməsində rolu. 
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