
 

 

مهندسی  جرب از دانشجویان تحصیالت تکمیلیبه پشتوانه تیمی مپرتال جامع مهندسی عمران 

دانشجویان و مهندسین محترم عمران با ایده هایی  گاه شیراز جهت ارائه خدمات بهعمران دانش

 .نو و رویکردی متفاوت راه اندازی شده است

 

 

 

 کلیک نماییدجهت ورود به بخش های مختلف وب سایت بر روی عنوان مورد نظر خود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانلود نرم افزار، آیین نامه و مقاله

 

 آموزش نرم افزارهای تخصصی

 

 زبان هایآزمون و فایل های منابع 

 

 فایل های مقطع کارشناسیمنابع و 

 

 منابع و فایل های مقطع کارشناسی ارشد

 

 منابع و فایل های مقطع دکتری

 

در تلگرام به ما بپیوندید ) کلیک کنید (          

@ucivil 

 

@ucivil 

https://t.me/joinchat/AAAAAEI3MeeBkQltsP-62g
https://t.me/joinchat/AAAAAEI3MeeBkQltsP-62g
http://ucivil.ir/category/download/
http://ucivil.ir/category/training/
http://ucivil.ir/category/language-testing/
http://ucivil.ir/category/bachelor/
http://ucivil.ir/category/masters/
http://ucivil.ir/category/phd/
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9131288: دانشجوییشماره 

دکتر دهقانی: استاد مربوطه

دانشگاه شیراز

94پاییز 



محیطییست ات زمخاطرو ها دگی لوبی آیایی و ارزشناسادر تصویر دازش پراستفاده از 

(  دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی،دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان)محمود محمدی

 m2che@Hotmail.com:پست الکترونیکی

(استادیار، گروه مهندسی شیمی،دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان)وحید محمدپور کاریزکی

mohammadpour-vahid@yahoo.com:پست الکترونیکی

2344004-0581: شماره تماس



:مزایای استفاده از تصویربرداری و پردازش تصاویر

کمترین میزان هزینه•

نرخ نمونه برداری باال با مقیاس های متعدد•

صرف کمترین زمان برای انجام مطالعات•



:کاربرد پردازش تصویر در بررسی آلودگی و مخاطرات زیست محیطی

ا هودگی لوآتحلیل و تجزیه •

كخاآبی و کیفیت منابع تعیین •

ر ـپرخطی هان مکاسایی شنا•



:آلودگی نفتی از عوامل آالینده خاك

ت  ـسایا ممکن درسطح رگ در بزس مقیادر نشت نفت .هاست س قیانودر اجهانی ت شایع ترین مشکالاز نفتی یکی گی دلوآ•

رخ داد که 2010ل اـسل ـپریه آاـمدر ك ـخلیج مکزیدر که ای ثه دمانند حا؛ بیفتدق تفااگاهی قبلی آگونه هیچ ون دـب

.ستاه مریکا شناخته شدآیخ رتادر گترین نشت نفت ربز

و اقتصادییست محیطی ات زثرا•

تشیالت در مدات دراز تاثیر•

حش  وت حیا•

هان نسااسالمت •



:تاثیرات تشخیص به موقع نشت لوله نفت

زمان عکس العمل را کاهش میدهد•

هزینه های بازسازی را به حداقل می رساند•

اثرات خطرناك را محدود می کند•



:مطالعات در زمینه تشخیص آلودگی خاك ناشی از نشت لوله ها

مطالعات ایتلیسی و دنگ•

مطالعات ماکسی و همکاران•



:تکنیك های ایتلیسی و دنگ در زمینه تشخیص آلودگی نفتی

سیاه و سفید کردن تصویر•

خاکستری کردن تصویر•



مراحل پردازش تصویر نمونه برای تشخیص نشتی نفت در تصویر ماهواره ای بر اساس پژوهش 

:ایتلیسی و دنگ 



:تئوری مورد استفاده ماکسی در تشخیص نشت لوله های آب گرم و نفت

ذوب الیه نازك برف روی خطوط لوله دارای نشتی نسبت به  اطراف در زمستان•

رشد سریع تر گیاهان روی خطوط لوله های دارای نشتی نسبت به اطراف در بهار•



:تکنیك های ماکسی در تشخیص نشت لوله های آب گرم و نفت

گرفتن تصاویر ویدیویی و گرمایی با استفاده از نصب دوربین در هواپیما•

نصب شدهGPSبرداشت همزمان مختصات هرنقطه تصویربرداری به وسیله •

:فواید•

ر ین کااحاصل ه و فضایی محل نشت مشخص شدت توسط مختصاتی سریعاً ـنشر ـنظه از دـشا دـموقعیت پی•

.دباشیست می زسریع محیط زی سازباو ریع ـل سـلعماس ـعکن اـمکا  ارـی، زت ـسرگ امزیتی بز



:ای ماکسیموقعیت یابی یك نمونه نشتی خط لوله در تصویر گرمایی بر اساس پژوهش ه



مطالعات و

:ه تکنیك های سودارسان برای مانیتورینگ حفاظت در مناطق دریایی محافظت شد

گونه ه یستگازه ـکه، یایی محافظت شددرمنطقه در ینگ حفاظت رمانیتوای تصویر بردازش پری یتمی بر مبنارلگوا•

.ـدناداده ئه ده، ارا بون نای آمحل جفت گیراران و جانداز خاصی ی ها

ر صورتی کار سودارسان به این صورت است که در صورت ورود کشتی یا قایق به منطقه حفاظت شده شناسایی و د•

.ك تهدید تلقی شود گزارش گردد

استفاده از تکنیك تشخیص لبه•



:شناسایی کشتی و قایق در مناطق حفاظت شده

:شناسایی حرکت امواج با استفاده از پردازش تصویری توسط دوربین نصب شده در هواپیمای محلی

در ثانیه24تبدیل شدن تصاویر ویدیویی به فریم هایی با نرخ •

بررسی و پردازش هر فریم برای وجود حرکت امواج  با استفاده از تکنیك تشخیص لبه•



مراحل پردازش تصویر در شناسایی قایق در منطقه حفاظت شده بر اساس پژوهش سودارسان 

:و همکاران



:علت استفاده از سنجش از دور برای ارزیابی و نقشه برداری آلودگی هوا

ورهای نمایشی کامل و اجمالی از مناطق وسیع در یك تصویر منظم و با توجه به قدرت تفکیك زمانی خوب سنس

.ماهواره ای ارائه می دهد

کمی مثل  ی هااز راه دور و داده یر کیفی وتصارت به صوا را کیفیت هورد مودر فیایی اجامع جغرت طالعاا، هارسنسو

.  ندآورهم می افرآئروسلرا  ری وـضخامت ن



:مطالعات در زمینه تشخیص آلودگی هوا

هاجیمیتس و همکاران•

کافمن و همکاران•

پروچازکا و همکاران•

مطالعات آمریتفیل•

مطالعات وانگ و همکاران•



:مطالعات هاجیمیتس و همکاران و کافمن و همکاران در زمینه آلودگی هوا

استفاده از ضخامت نوری آئروسل برای ارزیابی آلودگی هوا•

ی آلودگی یك متغیر وابسته به بارگیری توده ذرات معلق است که شاخصی مهم برای ارزیاب:ضخامت نوری آئروسل•

هوا به کار به عبارتی ضخامت نوری آئروسل به عنوان ابزاری برای ارزیابی آلودگی)هوا در مطالعات کیفیت هوا است 

(می رود



:ضخامت نوری آئروسل

یدهد کمیتی بی بعد است که میزان عبوردهی پرتو نور در جو را نشان منوری مواد معلق هوا عمق نوری یا ضخامت •

.و بیانگر میزان جذب و پراکنش ناشی از ذرات معلق در مسیر عبوری نور است 

ضرایب خاموشی جو برای یك طول موج خاص در هر الیه از جو و معیاری از میزان مجموع  AODدیگر،به بیان •

. ذرات معلق موجود در جو است

و یا مینی زنوری از روی طیف خورشیدی و با اندازهگیری مستقیم تابش به کمك دستگاه نورسنج خورشیدی عمق •

.میشوداستفاده از بازتاب تابش سطحی دریافتی با حسگرهای ماهوارهای محاسبه 



:مطالعات پروچازکا و همکاران در زمینه آلودگی هوا

تعیین میزان آلودگی هوا با استفاده از غلظت ذرات گرد و غبار و خاك بر پایه پردازش تصاویر•

انجام برای افزایش دقت تصحیحاتی در پیش پردازش تصاویر ماهواره ای با اندازه گیری های پایگاه های زمینی•

دادند

مال نوع با برقراری رابطه ای میتوان ذرات آئروسل را شناسایی،تمرکز و منبع انتشار آنها را موقعیت یابی و احت•

آلودگی به وسیله این ذرات را بیان کرد



:تصاویر ماهواره ای از جمهموری چك در دو کانال رنگی مختلف



:مطالعات آمریتفیل در زمینه آلودگی هوا

نگ های قرمز تئوری مورد استفاده آمریتفیل بر اساس چگونگی پراکندگی، جذب، شکست و انعکاس نور مرئی شامل ر

توسط مولکول های خاص و ذرات موجود در جو می باشد(RGB)،سبز و آبی 



که با استفاده از دوربین معمولی ( چپ)و آسمان صاف ( راست)تصاویر آسمان آلوده 

:تصویربرداری شده اند



:مطالعات وانگ و همکاران در زمینه آلودگی هوا

ع     وـر نـهای رـبی، دـسه بعرت به صوای لحظه رت صوبه ا هوگی دلوی آتصویری هاداده ئه ای اراشی بررو•

.ندده ائه کراراتصویر دازش پایه پربر ( ف یا صاد لوآمه ، یبرا)یی اهو

ر شهر را بر اساس داده های منطقه ای توزیع غلظت آلوگی در شهر و با استفاده از پردازش تصویر، توزیع آلودگی د•

.به تصویر کشیده اند( تصویر اصلی)روی یك یك تصویر از قبل تهیه شده با استفاده از ماهواره

.َدباشتمیزتر می ای هوه هندن دشن تر باشد نشاروهرچه و تر ـگی بیشدوـلآانگر ـنمای، دـر باشـته تصویر تیرهرچه •



:ارائه آلودگی روی تصویر ماهواره ای شهر ژینان



:نتیجه گیری

هر  ای برنماید که می هم افررا تصویر دازش پرن مکال، ایجیتادکامپیوتر و ( بین دورکمك به )بی چشمییام ارزغااد•

.دارد ای ه عمدی یاامزسنتی م و مرسوی هاروش نسبت به ای زه حو

با را مختلف ی هاتحلیل و تجزیه ان تومی ست که دن آن اکم هزینه بوو دگی ساتصویر دازش یك سیستم پرمزیت •

و زرسی باکه نسبت به عتی سربا و شخصی یك کامپیوتر ب و با کیفیت مطلوده سال یجیتادبین دوریك ده از ستفاا

.  دادم نجااست اکم هزینه تر و باالتر ر بسیابی  دستی یاارز

کم ر بسیاای با هزینه ، محیطی رایست زی هادگی لوآات و مخاطراز ری بسیاای اره تصویر ماهودازش کمك پربا •

.  دادار قربی یاارزرت و نظارد موان تومی م، مرسوی هاروش نسبت به 


