
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 70 εξάμθνο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΠΗΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 3 5 
   

   
   

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 
Επιλογισ, Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ εμβάκυνςθ ςε κζματα επεξεργαςίασ των δορυφορικών 

δεδομζνων και οι εφαρμογζσ τθσ τθλεπιςκόπθςθσ ςε διάφορα περιβάλλοντα. 

Ο βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ επιπλζον γνώςεισ 

επεξεργαςίασ των δορυφορικών δεδομζνων και θ κατά περίπτωςθ χριςθ τουσ ςε 

εφαρμογζσ ςχετικζσ με το φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον.  

 

Γενικές Ικανότητες 

Πζρα από τθν επεξεργαςία των εικόνων με τθ χριςθ εξειδικευμζνων τεχνικών μζςω των 

εργαςιών που κα κλθκοφν να κάνουν ςχετικά με τισ εφαρμογζσ οι φοιτθτζσ αποκτοφν 

γνώςεισ ςχετικά με τθν ολοκλιρωςθ μιασ μελζτθσ που ςτθρίηεται ςτθν τθλεπιςκόπθςθ. 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Εμβάκυνςθ ςε τεχνικζσ επεξεργαςίασ δορυφορικών εικόνων (ραδιομετριι, 



χωρικι και φαςματικι βελτίωςθ των εικόνων), γεωμετρικζσ διορκώςεισ, 
επιβλεπόμενθ ταξινόμθςθ. Σεχνικζσ ερμθνείασ οπτικά και με τθ βοικεια του 
υπολογιςτι. Εφαρμογζσ που αφοροφν τθν ανίχνευςθ και αναγνώριςθ 
χαρακτθριςτικών τθσ γιινθσ επιφάνειασ, διαχρονικι παρακολοφκθςθ. 
Εξοικείωςθ με τα ςθμαντικότερα δορυφορικά δεδομζνα. Εφαρμογζσ με τθν 
χριςθ των δεδομζνων Copernicus με το ελεφκερο λογιςμικό SNAP. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Πρόςωπο με πρόςωπο 

 τθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

 το εργαςτιριο 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χριςθ θλεκτρονικών μζςων  ςτισ παραδόςεισ κακώσ 

και χριςθ ειδικών λογιςμικών ελεφκερων και 

εμπορικών. 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 33 

Εργαςτθριακζσ  
Παραδόςεισ 

8 

Αςκιςεισ 8 

Εργαςία 20 

Αυτοτελισ μελζτθ 60 

φνολο Μακιματοσ  129 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

Γλώςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ 

1. Παρουςίαςθ με power point  τθσ μελζτθσ που 
ανζλαβαν  

Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
2. Τποβολι τθσ αναλυτικισ εργαςίασ  
 
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινώνονται ςτθν ζναρξθ 
του εξαμινου. 
 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Παρχαρίδθσ Ι. (2015) Ειςαγωγι ςτθ Δορυφορικι Σθλεπιςκόπθςθ, Ηλεκτρονικι ζκδοςθ 
Κάλλιποσ. 

 

 


