
Doğal ve Antropojenik Sistemlerin Ekolojik olarak izlenmesi 



Thermovision Tomografisi
Kaynak Verileri

Termal görüntü Görünür görüntü Arazi haritası 
ve batimetri

Elektromanyetik
dalgaların 
optik aralığı

Araştırma algoritması

Hem karada hem de açık denizde çok merkezli 
havacılık verilerinin kapsamlı analizi, IR ve 
görünür görüntüler, arazi ve batimetri haritaları 
temelinde yapılır. Jeolojik ortamın Thermovision
Tomografi teknolojisi termal kızılötesi 3.6 aralığı 
8-14 mikron bir görüntü işleme dayanmaktadır.

Bu teknik, herhangi bir derinlikte yapıların 
hesaplanmasına ve aynı zamanda, jeolojik 
ortamın yapısı ile ilişkili olarak, bitki 
örtüsünün «stresinin» normalleştirilmiş 
indeksinin mekansal ve zamansal 
dinamiklerini hesaplamaya izin verir.



Toprak Termal Alan Simülasyonu

Isı akı yoğunluğu ölçeği

Termal Alanın 3D Modeli
Toprak termal alan kesitlerinin ve şemalarının 
yorumlanması teknolojisi, aşağıdakilerin 
seçici olarak temsil edilmesine uygundur:

- - jeodinamik bloklar ve faylar;
- - iç termo dinamik dinamizmler; 
- - akışkan çapraz akışı ve birikim alanları 

içeren kaya sıkıştırma, uzatma ve 
dekompaktifikasyon bölgeleri.

Belirli bir derinlikte etkili termal akı yoğunluğu, patentli 
algoritmalar kullanılarak Dünya yüzeyinin termal alanının 
analizine dayanılarak hesaplanır. Yorumlamayı hesaplama 
sonuçları 3B model şeklinde gösterilebilir. Profilde tespit edilen 
jeotermal imzalar gerçek ortam modellerine göre 
şekillendirilebilir, çünkü kaya sıcaklığı koşulları (nötr tabakanın 
altında) yukarı endojen ısı akışı, jeolojik ortamın dinamiği ve 
kaya termal özellikleri ile belirlenir.

Blok-fay yapılarının kesiti

Termal alan bölümü



Yüzeydeki petrol ürünlerinin boşaltılması Doğal ve antropojenik sistemlerin ekolojik izlenmesi

Kirlenme kaynağının belirlenmesi, Ulyanovsk şehri, Rusya.

Araştırmanın görevi, «Vinnovskaya roscha» ormanının doğal 
kompleksinin kirlenme kaynağını bulmaktı. Volga-Sviyaga'nın
blok-fay yapılarının yıkımının modellenmesi, kontamine sıvı 
göçünün yönünü belirledi. Dizel yakıtta muazzam bir içerik 
olduğunu kanıtlayan üç test kuyusu açıldı ve petrol ürünlerinin 
endüstriyel demiryolu şirketinin endüstriyel bölgesinden derin 
göçüyle geldi.

Kaynak
kirlenme

Doğal kompleksin bölgesi

30 m derinlikte termal alan ve blok-fay yapıları modelleri.

sıvı göçü
İyi test



Bitki örtüsü stres indeksi 
ISN ve derin yapılar arasındaki ilişki

Kaya yoğunluğu ölçeği

Doğal çevre dinamikleri haritası ile 
kaplanmış blok-fay yapılarının 3D 
modeli ∆ISN «Landsat» verileri.

Doğal ve antropojenik sistemlerin ekolojik izlenmesi

Eşzamanlı olmayan uzay 
görüntüleri için doğal çevre 
dinamiği ∆ISN haritası 
«Landsat»

→ Kirlenme kaynaklarını tespit etmek için, hidrokarbonların ve 
derin suların en olası muhtemel yollarını yüzeydeki fay hatları 
üzerinden anlamak gerekir.

→ Daha sonra anormal vejetasyon stresi endeksi ISN ve 
muhtemel hidrokarbon kontaminasyon çıkışları ile mangalize
edilen ekolojik hasar arasındaki yüksek korelasyon alanları 
vurgulanmıştır.



Gövde boru hattı durumun izlenmesi



Patent«Uzaktan tanı yöntemi 
Göcde (Bagaj) boruları »

Gövde boru durumun izlenmesi

→ Yöntem, ana petrol ve gaz boru hatlarının durumunun ve 
ayrıca jeo-ekolojik izlemenin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini 
sağlar.

→ Yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme havadan 
kompleksinin uygulama alanı, petrol sızıntılarının ve gaz 
sızıntılarının, yasa dışı boru hattı musluklarının ve potansiyel 
olarak tehlikeli tektonik bölgelerin tespit edilmesini içerir.

→ Ana boru hatlarının durumunun izlenmesi için sıcak hava 
gemisinin kullanılması, teşhisin bilgi değerini önemli ölçüde 
artırabilir ve maliyetleri azaltabilir.



Gövde boru durumun izlenmesi

Su birikimi alanları, geliştiricilerinin jeodinamiğine bağlı olarak haritada çeşitli şekillere sahiptir. 
Genişletilmiş şekil, sıvı geçişinin yönünü gösterirken, yuvarlak şekil jeolojik ortamda su doygunluğu 
konsantrasyon alanını temsil eder.

Petrol
boru hattı

toprak taşma yönü

su birikim bölgesi

Görünür görüntü Termal IR görüntüsü



Gövde boru durumun izlenmesi

→ görünür görüntüdeki kaya hasarı;

→ boru hattının üstünde eş merkezli termal anomali;

→ boru hattına açısal olarak geçen lineer termal anomali;

→ Modelin termal radyasyon karakteristiğinin değişimi ve blok-
fay yapılarında anormal uterusun görülmesi şeması 0.5-1.5 m 
derinliğinde

Hatalı Blok yapıları haritası

Yasadışı dokunma 
petrol boru hattında 
«Grozni-Bakü»

yetkisiz 
rahatsızlık bölgesi

Petrol
boru hattı

kravat tahmin 
вischarge hattı

Toprak yol



TVT teknolojisi avantajları

Kısa uygulama süresi: 1 000 sq.km. - 3-6 ay; 5 000 sq.km. ve üzeri - 7 ay

Daha ekonomik  farklı geleneksel yöntemlere göre

Fiziksel varlık gerekli değildir

Rölyef, arazi ve deniz tabanı koşullarına (Inc. karmaşık fay yapıları) bakılmaksızın

TVT, gaz bulutlarından kaynaklanan parazitlerden dolayı bile petrol rezervlerini tanımlamakta zorlanmamaktadır.

Herhangi bir derinlikte ve herhangi bir yönde blok ve fay yapılarının dikey ve yatay profillerini 
oluşturma olanağı sağlar

Maksimum Derinlik: 100 km'ye kadar

Sıfır çevresel etki



Müşteriler için 8 saatlik seminer:

“TVT materyallerinin okunması ve yorumlanması”

teşekkür ederiz.


