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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
1. beskriva grunderna i elektromagnetisk strålning och atmosfärens inflytande på denna
2. välja lämpliga sensorer för olika typer av studier
3. demonstrera djup förståelse för olika analysmetoder inom fjärranalysen
4. klassificera satellitbilder och utvärdera resultaten
5. sammanfatta och utvärdera vetenskaplig litteratur över ett specifikt ämne
6. genomföra ett projektarbete som rapporteras i form av vetenskaplig artikel.

Kursens innehåll Elektromagnetisk strålning och atmosfärens påverkan
Olika sensorer och satelliter
Tillämpningsområden
Rektifiering och bildförbättringstekniker (inkl. PCA, tasseled cap, fouriertransformation)
Digital bildanalys
Markanvändningsklassning av bilder
Utvärderingsmetoder för klassning

Undervisning Föreläsningar, uppgifter, seminarier, projekt.

Förkunskaper Fjärranalys och GIS-analys i land management, 7,5 hp, eller en
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kandidat/högskoleingenjörsexamen i geomatikrelaterat område, eller motsvarande (t.ex.
relevanta kurser i fotogrammetri och GIS).

Examinationsform Skriftlig tentamen, uppgifter, seminarier och projektarbete.
 
För att erhålla helkursbetyg måste samtliga uppgifter, seminarier, projektarbete, tentamen
mm. uppnå godkänt betyg.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar Observera att SB211D Fjärranalys till stora delar ersätter 7SK14C Fjärranalys. De kan därför
inte tillgodoräknas parallellt i en examen.

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.
 
Kursbevis ges endast på hel avslutad kurs och endast på begäran av studenten. För att
framgångsrikt klara av kursen förväntas en arbetsinsats av studenten motsvarande fem
veckors heltidsarbete.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 2,5 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgifter, seminarier m m 2 hp Betyg: AF

0030   Projektarbete 3 hp Betyg: AF


