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Məsafədən aparılan müşahidələr və tədqiqatlar. 
Yer kürəsinin ekoloji problemlərin həllində kosmik üsulların və 

texnologiyasının rolu. Məsafədən müşahidə üsul və vasitələri. Məsafədən tədqiqin 
əsas istiqamətləri. Aerokosmik üsulların əsas tətbiqi və istiqamətləri. Aerokosmik 
tədqiqat metodlarının əsas informasiya mənbələri və texnologiyası. Məsafədən 
müşahidə üsulların ənənəvi üsullardan fərqli xüsusiyyətləri. Yerin məsafədən 
tədqiqinin səmərələyi və  effektivliyi.  Yerin məsafədən müasir tədqiqat peykləri 
və texniki avadanliqları Azer SKY peykindən alınmış informasiyaların 
Respublikamizda tətbiq imkanları və perspektivləri. Aerokosmik məlumatların 
emalı. Müasir emal proqramları. 

 
 
Ətraf mühitin məsafədən tədqiqinin fiziki aspektləri. 
Elektromaqnit şüalanması, elektromaqnit spektri və şüalanma mənbələri. 

Təbii obyektlərin  spektral əks etmə xarakteristikası. Şüalanma nəzəriyyəsi və 
fiziki qanunları. Elektromaqnit dalğaları, elektromaqnit spektri. Optik diapozonda 
elektromaqnit dalğalarının atmosfer ilə qarşılıqlı əlaqəsi. Elektromaqnit dalğaların  
səpələnməsi, udulması və polyarizasiyası. Mütləq qara cisim, Kirxhov və Stefan-
Bolsman qanunları. Atmosferin səpələnmələri və udulması. Atmosferin şəffaflıq 
pəncərələri. Elektromaqnit şüalanmasının Yer səthinin obyektləri və ətraf mühitlə 
qarşılıqlı asılılığı. Yerüstü obyektlərin spektral əksetmə, səpələnmə, udma və 
buraxma xüsusiyyətləri. Fon şüalanmaları və onların xarakteristikaları.  

Şüalanmanı ölçən cihazların quruluşu və əsas iş prinsipləri. Torpaq 
səthindən şüalanmanın əks olunmasının xüsusiyyətləri. Təbii obyektlərin səthindən 
şüalanmanın əks olunma modeli. Real səthlərin məxsusi şüalanmasının 
diaqramması. Əks olmanın spektral xarakteristikalarının ölçülməsi. Torpağın istilik 
şüalanmasi.  Bitki örtüyü və torpağın spektral xarakteristikaları. Bitgi örtüyünün 
vegetasiya indeksləri.  Bitki örtüyü və torpağın spektral xarakteristikalarına təsir 
göstərən amillər. Torpaq-bitki örtüyünün məsafədən indikasiya modelləri. Suyun 
spektral xarakteristikaları və onlara təsir göstərən amillər. Təbii obyektlərin 
spektral xassələrinin öyrənilməsində istifadə edilən avadanlıqlar. Atmosfer 
təhrifləri. Korreksiyalar. İşığın su qatinda udulma və səpələnmə prosesi. 

 
 
Aerokosmik informasiyaların alınma üsul və vasitələri. 
Məsafədən müşahidə üsulları. Fotoçəkiliş sistemləri. Radiometrik 

ayırdetməsi. Aktiv və passiv çəkiliş sistemləri. Aerofotoçəkiliş üsulları ilə 
xüsusiyyətləri. Müasir aerofotoçəkiliş sistemləri. Çoxkanallı çəkiliş  sistemləri. 
Televiziya sistemləri. Lazer çəkiliş sistemləri. Televiziya və lazer çəkiliş üsulları. 



Skaner çəkiliş üsulları. Optik – mexaniki skanerlər. Optik elektron skanerləri. 
Çoxkanallı və istilik skanerləri. Skaner  şəkillərinin  fəza və həndəsi ayırdetmə 
xüsusiyyətləri. Skaner sistemlərin spektral ayırdetməsi, xüsusiyyəti və spektral 
effektivliyi. Skaner təsvirlərində təhriflər,onların səbəbləri və aradan qaldirma 
üsullari. Radiolokasiya çəkiliş üsulları, əsas parametrləri. Radiolokasiya 
çəkilişində əsas xətalar və onların yaranma səbəbləri. Radar çəkilişlərinin əsas 
formulaları. Peyk-radar interferometriyasının xüsusiyyətləri. Radiodalğalarının 
nüfuz etmə xüsusiyyətləri. Real və sintezləşdirilmiş aperturalı radiolokasiya 
sistemləri. Xətaları təyin edən amillər. Müasir radiolokasiya sistemləri. 
Spektrometrlər. Fürye spektrometri. 

 
 
Aerokosmik informasiyanın emalı 
Fotoqrafik emal üsulları. Şəkillərin elektron emal üsulları. Təsvirlərin 

maksimal informasiya tutumu. Verilənlərin emalının model sistemi. Giriş və çıxış 
alt sistemləri. Analiz alt sistemi. İlkin və tematik emal. Vizual deşifrləmədə əsas 
göstəricilər. Emal proseslərində korreksiyaların aparılma ardıcıllığı. Təsvirlərin 
korreksiyası. Həndəsi,radiometrik və atmosfer korreksiyaları.Təsvirlərin keyfiyyət 
göstəricilərinin yaxşılaşdirilması üsulları.Spektral çevrilmə,fəza süzcəklənməsi və 
Furye çevrilməsi. Çoxkanallı sistemlərdən alınmış informasiyaların əsas emal 
göstəriciləri. Müasir kompüter emal proqramları, təsnifatı və xüsusiyyətləri. 
Çəkiliş sistemlərindən alınmış informasiyalarda baş verən təhriflərin aradan 
qaldırılması üçün riyazi aparat. Nəzarət olunan təsnifat alqoritmləri. Relyef 
təhriflərinin korreksiya edilməsi. Alınmış informasiyaların koordinat dəqiqliyini 
artırılmasında müasir peyk naviqasiya sistemlərini (CPS, QLONASS, Qaliley) 
rolu. Müasir emal proqramları(ERDAS İmagine  ERDAS ER Mapper ENVİ 
İDRİSİ MultiSpes və başqaları). Onların fərqləndirici xüsusiyyətləri. 

 
 
Məsafədən müşahidənin təcrübi məsələləri 
Atmosfer tədqiqatlarının həyata keçirilməsində kosmik üsulların rolu. 

Atmosferin şəffaflığının ölçməsi əsasında az miqdarlı qazların təyini. Torpaq 
çirklənmələrinin və torpaq eroziyasının qiymətləndirilməsi. Neftlə çirklənmiş 
torpaqların spektral xarakteristikalarından istifadə xüsusiyyətləri. Bitkilərin 
məhsuldarlığının kosmik üsulların tətbiqi ilə proqnozlaşdırılmasının əsas 
göstəriciləri. Dəniz, çaylar və göl sularının spektral xarakteristikalarının əsasında 
ekoloji qiymətləndirilməsi. Suyun tərkibində müxtəlif qarışıqların sixlığından asılı 
olaraq siqnal spektrinin dəyişməsi. Meşə və bitgi ehtiyatlarının öyrənilməsi.Su 



ehtiyatlarına nəzarət.Təhlükəli təbii hadisələrin monitorinqi.Neft və qazın 
geologiyası.Ətraf mühitin durumuna nəzarət. Kadastr məsələlərinin həlli. 

Qlobal ekoloji problemlərin həllində aerokosmik nəzarət sisteminin 
yaradılması və onun həyata keçmə perspektivləri.  

 
 

Məsafədən müşahidələrin proqram təminatı 
ERDAS İMAGİNE proqram paketi haqqındaümumi məlumatlar  
ERDAS İMAGİNE proqram təminatının imkanları 
ERDAS İMAGİNE proqram paketinin genişləndirici metodları 
ERDAS İMAGİNE proqram paketinin tətbiq sahələri  
ENVİ proqramının əsas funksiyaları 
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