
Nghiên cứu và ứng dụng ảnh LiDAR  
trong giám sát sol khí từ nông nghiệp 

 
Trần Tuấn Vinh, Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Thi Nhat Thanh 

Tóm tắt 

Ô nhiễm không khí là một trong những 
vấn đề nghiêm trọng nhất trên thế giới, 
đặc biệt là tại các nước đang phát triển. 
Để kiểm soát mức độ ô nhiễm không 
khí, một trong những phương pháp 
được áp dụng là phân loại sol khí và các 
thành phần gây ô nhiễm, từ đó phát hiện 
các nguồn phát thải chính của chúng để 
có biện pháp xử lý.  
Gần đây, kỹ thuật LiDAR phát triển 
được dùng trong nghiên cứu các quá 
trình hỗn loạn, các chu trình trong khí 
quyển, các hiện tượng khí tượng học 
như bão, áp thấp, các luồng gió dưới tác 
động của núi. LiDAR cho phép theo dõi 
sự thay đổi của mật độ khí thải, các lỗ 
thủng tầng ozone, cung cấp dữ liệu về 
ảnh hưởng của các hiệu ứng thời tiết, 
các đám bụi núi lửa và sự lan truyền 
xuyên châu lục của khí thải, bụi sa mạc, 
và khói của các vụ cháy rừng. 
Định hướng của đề tài này là tập trung 
vào các thuật toán xử lý nguồn dữ liệu 
LiDAR để phân loại sol khí nói chung 
và sol khí có nguồn gốc từ các hoạt 
động nông nghiệp nói riêng. 

Mục tiêu 

Nghiên cứu về nguồn dữ liệu LiDAR. 
Nghiên cứu các thuật toán xử lý dữ liệu 
LiDAR để phân loại sol khí nói chung 
và phân loại sol khí có nguồn gốc từ các 
hoạt động nông nghiệp. 
Ứng dụng kết quả phân loại sol khí 
trong việc giám sát ô nhiễm không khí. 

Phương pháp 

Thu thập tài liệu nghiên cứu, dữ liệu 
LiDAR từ vệ tinh, và mặt đất. 
Đánh giá về việc sử dụng dữ liệu 
LiDAR trong việc giám sát ô nhiễm 
không khí. 
Phân tích đánh giá các thuật toán phân 
loại sol khí từ dữ liệu LiDAR đã có. 
Nghiên cứu phát triển các thuật toán 
phân loại sol khí nói chung và sol khí 
phát thải từ nông nghiệp nói riêng.  
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Kết luận 

Tham khảo 

Đánh giá được các dữ liệu LiDAR thu 
thập trong việc giám sát ô nhiễm không 
khí. 
Đề xuất hay cải tiến được thuật toán 
phân loại sol khí từ dữ liệu LiDAR. 
Ứng dụng trong việc giám sát mức độ ô 
nhiễm không khí. 


