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نام دانشجو و استاد راهنما
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه تهران

نتايج مقدمه
وضوع در اين بخش پس از بيان مقدمات و مساله و موضوع مورد بررسي در پروژه، تاريخچه اي كوتاه از مساله ذكر شود و به تناسب م

. پروژه به موارد زير نيز پرداخته شود
اهداف و آرمان هاي كلي از انجام پروژه

سوال اصلي
فرضيه ها

قسمتي كوتاه  در مورد كاربردهاي  ممكن براي نتايج و دستاوردها

نين استفاده شده و همچ/ ... مدل/ ساختار/ در اين بخش به صورت مختصر و به تناسب موضوع پروژه در مورد روش
و معيار ارزيابي نتايج بدست آمده صحبت خواهيد كرد/..... شبيه سازي/ محيط پياده سازي/ ابزارها

 

ار اين بخش ارائه دهنده ي نتايج حاصل از ك
 در اين قسمت عالوه بر ارائه. خواهد بود

/  يامزا/ و تحليل نتايج، در مورد ويژگي ها
.صحبت خواهيد كرد.... و / دستاوردها

  

جمع بندي
ي انجام شده و محدوديت ها مورد بحث قرار م.... و / نوآوري هاي/  در اين قسمت نتايج كلي حاصل شده از اين پروژه، پياده سازي ها

.گيرد و پيشنهادهايي براي ادامه ي مسير به عالقمندان اين حوزه ارائه خواهد شد
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نتايج مقدمه

:است شده تشكيل اصلي بخش 4 از ستاپ دستگاه
  قرمز و )كيلوهرتز500 فركانس( سبز LED دو از ستاپ، اين در :)LED( نوري هاي المپ .1
.است شده استفاده )كيلوهرتز700 فركانس(
 هاLED نور كه شده ايجاد مربع شكل به سوراخ 4 صفحه اين روي :نور جداكننده صفحه .2
 را سبز نور پاييني سوراخ دو و قرمز نور بااليي سوراخ دو كه شكل اين به .كنند مي تقسيم را

 طور به نور توزيع تا شده استفاده نور كننده پخش صفحه يك از انتها در .دهند مي عبور
.شود انجام مساوي

 هب گيرند مي قرار نمونه و مرجع كووت دو محفظه اين در :ها كووت گرفتن قرار محفظه .3
.باشند سبز و قرمز نور دو مسير در يك هر كه طوري

 سوراخ 4 آن سر يك كه است ستاپ دستگاه بخش بزرگترين قسمت اين :تاريك اتاق .4
 ها سوراخ ازين ها كووت از خروج از پس كه است تكرنگ نورهاي مسير ادامه كه دارد وجود
 و رفتهگ قرار قسمت آن در سنسور كه است سوراخي قسمت اين ديگر سمت .شوند مي ديده

  هانور شدن ديده تر نزديك براي قسمت اين در .گيرد مي عكس ها كووت از خروجي نور از
.است دهش داده قرار عدسي يك مختلف، لنزهاي كانوني فاصله در تفاوت جبران و لنز توسط
آزمايش براي سنسور از استفاده روش

 قابلم در همراه تلفن دوربين لنز آزمايش، انجام براي شده، داده توضيح ساختار به توجه با
 كادر داخل قرمز و سبز نوري پرتو 4 كه شكلي به گيرد مي قرار ستاپ در شده تعبيه عدسي

 شده تهنوش افزار نرم عهده به آزمايش بقيه و شده گرفته عكس صحنه از سپس .گيرند قرار
.است اندرويدي همراه تلفن براي

رار فعاليـت اول كـاربر را در مـورد چگـونگي قـ: فعاليت تشكيل شده 3اپليكشين ما از 
ربـين ، فعاليت دوم همـان فعاليـت دومي كنددادن تلفن همراه برابر سنسور راهنمايي 

ردازش و فعاليت سوم فعاليتي است كـه پـمي شود است كه از طريق آن عكس گرفته 
.مي شودتصوير گرفته شده در آن انجام 

ليـد الزم را دريافت كرده، و بـا كليـك بـر روي كراهنمايي هاي در فعاليت اول، كاربر 
Next،  اين امكان با استفاده از . مي شودبه فعاليت دوربين هدايتIntent  پياده سـازي

.شده است
كليك بـر  كاربر با صفحه دوربين رو به روست و همچنين كليدي كه بافعاليت دوم، در 

شـده در استفاده  APIگفته شد، پيش تر همانطور كه . مي شودروي آن، عكس گرفته 
.است Camera2اين قسمت 

مـي جـام پردازش عكس گرفته شده توسط دوربين در قسمت قبل، اندر فعاليت سوم، 
.استفاده مي كنيم OpenCVپردازش تصوير، از كتابخانه براي . شود

بخش نـوراني اسـت كـه دو تـا  4، داراي مي شودتصوير گرفته شده همانطور كه ديده 
ت دو قسمت نوراني سمت چپ مربوط به مرجـع و دو قسـم. سبز و دو تا قرمز هستند

رنگـي  قسمت هـايما نياز داريم كه ابتدا . نوراني سمت راست مربوط به نمونه هستند
در مرجـع و نمونـه بـه را ) g/r(عكس را جدا كرده، سپس نسبت رنگ سـبز بـه قرمـز 

مـده بـر سپس با تطبيق عدد به دست آ. دست آورده و نسبت اين دو را به دست آوريم
.اساس آزمايشات قبلي، مقدار غلظت جيوه در نمونه را حساب كنيم

جمع بندي

ي آلـودگ. مـي شـودفلز سنگين و بسيار سمي در محيط محسـوب يك ) 2Hg+(يون جيوه 
و  ،مـي دهـداست و از طريق انواع منابع طبيعي و انساني رخ گسترده  2Hg+از ناشي هاي 

آن را در بســياري از محصــوالت مــورد اســتفاده در زنــدگي روزانــه ماننــد رنــگ، ميتــوان 
محيطـي  زيسـتآالينده هاي جيوه از خطرناك ترين . تجهيزات الكترونيكي و باتري يافت

تـي از ايـن رو ح. تاثيراتش را بر بـدن وارد كنـدمي تواند بوده كه حتي مقدار كمي از آن 
از آنجـا كـه سـدها و . مقادير خيلي كم جيوه در مواد غذايي و آب بسيار خطرنـاك اسـت

مهمتـرين و اصـلي تـرين منـابع تـامين آب آشـاميدني و همچنـين آبيـاري رودخانه هـا 
كـم از  محصوالت كشاورزي هستند، شناسايي سريع آلودگي توسط جيوه حتـي بـا مقـدار

.استاهميت بسيار بااليي برخوردار 
در اين پـروژه مـا بـا اسـتفاده از تكنيـك رنگ سـنجي بـه سـنجش غلظـت جيـوه در آب 

.ميپردازيم
نجي به توصيف نسبي رنگ از نظر شدت آن در قسمتي از طيـف رنگ هـاي مرئـي رنگ سـ

اسـت  RGBيكي از معمول ترين تكنولوژي هاي رنگ سنجي سنسور تصـوير . گفته مي شود
صـوير ايـن سنسـورهاي ت. كه در بيشتر دوربين هاي ديجيتال مورد استفاده قرار مي گيـرد

يد شامل يك آرايه از ديودهاي نوري هستند كه بر اسـاس تكنولـوژي نيمـه رسـاناي اكسـ
هركدام از اين ديود هاي . شده اندساخته ) CCD(يا ادوات بار جفت شده و ) CMOS(فلزي 

ا ماننـد نوري با فيلترهاي قرمز، سبز و آبي پوشيده شده اند كه اسـاس كلـي عملكـرد آنهـ
لحـاظ از  RGBپرتو نور تابيده شده به سنسـور . سلول هاي مخروطي چشم انسان مي باشد

.شدت نسبي نور هاي سبز، قرمز و آبي اندازه گيري مي شود
يفيـت در اين پژوهش ما روش اندازه گيري رنگ را به عنوان اساس يك سنسور تشخيص ك

ــل  ــه دليــل قاب ــه جــايي آب ب ــه ايمجــا ب ــايين در نظــر گرفت ــه پ ــودن و هزين اگرچــه . ب
قيـق دانـدازه گيـري قابليـت طيـف سـنج اندازه گيري هاي طيفي مثل طيف سنج نوري يـا 

حـدود رنگ ها را دارند ولي از معايب آنها مي توان به قيمت باال، بزرگ و سنگين بـودن و م
 انـدازه گيري رنـگ را مي تـوان روي. به استفاده در كنار تجهيـزات آزمايشـگاهي نـام بـرد

مند نيز اجـرا دستگاه هاي با قابليت جابجايي بيشتر، قيمت مناسبتر مثل تلفن همراه هوش
در تشـخيص و قدرتمند  RGBدوربين اين دستگا ه ها خود مي تواند مثل يك سنسور . كرد

.اندازه گيري و مقايسه رنگ ها عمل كند
وجـود  RGBهمانند روشي كه در سنسور (اين سنسور بر اساس تعيين نسبي رنگ نمونه 

محلول  نمونه آب مورد نظر را با يك. و مقايسه با نمونه از پيش ساخته شده مي باشد) دارد
محلـول  شناساگر براي انجام واكنش هاي شيميايي مخلوط مي كنيم سپس با نـوردهي بـه

. يمحاصل شده و محلول مرجع از آنها با دوربين تلفن همراه هوشمند عكس برداري مـي كن
قريبـي با اندازه گيري ميزان نور گرفته شده توسط دوربين و مقايسه آنها بـا  هـم مقـدار ت

.جيوه در آب را تخمين مي زنيم

بسيار ه اي هزيندر اين پروژه ما به آن رسيديم، دستگاهي با قابليت حمل آسان بود كه با آنچه 
تفاده از يك آزمايشگاهي و بدون نياز به اپراتور دستگاه و تنها با اسدستگاه هاي كمتر از هزينه 

.مي دهدغلظت جيوه در آب را به ما اندازه گيري اپليكيشن اندرويدي، امكان 
ي متفاوتنرم افزاري سخت افزاري و ويژگي هاي همراه با تلفن هاي ، مي دانيمكه همانطور 

د كه براي مثال هر كدام سيستم عامل و دوربين مخصوص به خود را دارن. مي شوندروانه بازار 
ن، پارامترهايي مانند كيفيت دوربي. براي ما محدوديت به وجود آورندهمين ها مي توانند 

ا تاثيرگذار در نتيجه آزمايش ممي توانند عملكرد دوربين در فضاي تاريك و ميزان فوكوس لنز 
.باشند و خطاي آزمايش را باال ببرند

پيشنهادها
ار برده با استفاده از روش به كمي توان گفت غلظت بسياري مواد ديگر در آب را نيز مي توان 

را  مختلفغلظت هاي شده در اين تحقيق به دست آورد كه براي هر ماده بايد ميزان رنگ در 
، نگ سنجيربا آزمايش به دست آورد و نتيجه را به عنوان مبنا به برنامه داد تا برنامه بتواند با 

.غلظت آن ماده را نيز در آب به دست آورد
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