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Українська
Методи обробки та дешифрування даних дистанційного
зондування Землі у застосуванні до вирішення задач пошуку
родовищ нафти і газу на суходолі та шельфі
Дисципліна орієнтує на отримання знань та поглиблення вміння
обробки та дешифрування матеріалів космічної та повітряної
зйомки, використання програмних продуктів з обробки даних
дистанційного зондування Землі при вирішення задач пошуку
родовищ нафти і газу на суходолі та шельфі
Оволодіти методами дешифрування матеріалів аерокосмічного
знімання, поглибити навички обробки даних ДЗЗ з використанням
сучасних програмних продуктів на основі нових підходів,
створювати візуалізацію отриманих результатів. Поглибити
розуміння фізичних основ утворення корисного сигналу над
покладами вуглеводнів.
Наукові дослідження та продукування нових знань в галузі
дистанційного зондування Землі, розробка нових та вдосконалення
існуючих методик прогнозування нафтогазоперспективності
територій. Знання сучасних програмних пакетів комп’ютерного
оброблення і аналізу аерокосмічних зображень. Використовувати
інструментальні засоби обробки даних ДЗЗ, створювати тематичні
карти з рекомендаціями щодо прогнозу вуглеводневого потенціалу.
Зміст дисципліни: Основні відомості про методики прогнозування
нафтогазоперспективних
територій.
Способи
і
методи
дешифрування та обробки даних дистанційного зондування при
вирішення задач пошуку родовищ нафти і газу на суходолі та
шельфі.
Види занять: лекції, самостійна робота
Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод; метод
проблемного викладу; дослідницький метод.
Форми навчання: очна, дистанційна
Дистанційні аерокосмічні дослідження
Призначення, склад, структуру та функції основних програмних
платформ з обробки даних дистанційного зондування Землі.
Особливості отримання знімків, робота з ними, створення
тематичних карт.
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