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تأثیــر ســرعت بــاد درکشــف لکــه نفتــی توســط
رادار پالریمتــری ()SAR
علیرضا رضائی* ،یاسر رضائی و میالد اسدپور
بخش مکاترونیک و ممز،گروه بین رشته ای فناوری،دانشکده علوم و فنون نوین،دانشگاه تهران،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1400/03/06 :

تاريخ پذيرش1400/12/15 :

چكيده
رهــا شــدن نفــت بــه اقیانوسهــا از تانکرهــا و کشــتیها و خطــوط انتقــال نفــت اهمیــت اکولــوژی و تأثیــر اجتماعــی ،اقتصــادی
روي محیطهــای ســاحلی دارد.ســاالنه  %48آلودگــی اقیانوسهــا مربــوط بــه ســوخت و  %29مربــوط بــه نفــت خــام میباشــد و
ف تانکرهــای حامــل ،فقــط  %5آلودگیهــای وارد شــده بــه دریــا را شــامل میشــود .هــدف از ایــن تحقیــق ،بررســی اثــرات
تصــاد 
ضریــب رانــش بــاد تحــت شــرایط شــدید جــزر و مــد در منطقــه ســاحلی غربــی کــره در زمینــه حرکــت ســیالبهای نفتــی ناشــی
از حادثــه تصــادف تانکــر نفتــی بــا دکل در طوفــان هبــی میباشــد .بــرای تفکیــک نفــت از نمونههــای مشــابه آن ،از شــبکه عصبــی
 CNNاســتفاده شــد .حــذف نویــز دادههــای بــاز پراکنــش شــده توســط فیلتــر  Boxcarاصــاح شــد و حرکــت ســیل نفــت بــا اســتفاده
از یــک مــدل شبیهســازی ســاده بــر اســاس فرمــول تجربــی بهعنــوان عملکــرد جریــان ســطح آب ،ســرعت بــاد و فاکتــور رانــش بــاد
محاســبه شــد .بــرای شبیهســازی ،بهمنظــور تولیــد میدانهــای جــزر و مــد و بــاد ،از مــدل دینامیکــی ســیاالت محیطــی ( )EFDCو
سیســتم هواشناســی خــودکار ( )AWSاســتفاده شــد .ســپس نتایــج شبیهســازی شــده بــا  2نمونــه از دادههــای رادار روزنــه مصنوعــی
 Sentinel-1و  TerraSAR-Xمقایســه شــد .از مطالعــه حاضــر ،مشــخص شــد کــه بیشــترین میــزان تطابــق بیــن نتایــج شبیهســازی و
تصاویــر ماهــوارهای بــا مقادیــر مختلــف عامــل رانــش بــاد بــه دســت میآیــد و ایــن عامــل بهطــور خطــی متناســب بــا ســرعت بــاد
بــود .بــر اســاس نتایــج ،یــک فرمــول تجربــی اصالحشــده جدیــد بــرای پیشبینــی حرکــت ســیل نفــت در منطقــه ســاحلی پیشــنهاد
شــده اســت.

كلمــات كليــدي :شــبکه عصبــی  ،CNNســرعت بــاد ،سیســتم شناســایی خــودکار  ،AISطبقهبنــدی تصویــر،

رادار پالریتــه.
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مقدمه

ســطح زمیــن مــورد توجــه قرارگرفتهانــد.

در میــان بالیــای زیســتمحیطی دریایــی ،نشــت

 Sentinel-1یــک مأموریــت طوالنیمــدت اســت کــه از دو

زیســتمحیطی ،ماهیگیــری و اقتصــاد تأثیــر میگــذارد.

یعنــی  Sentinel-1Aو ( Sentinel-1Bمأموریــت ماهــواره

نفــت در آبهــای ســاحلی بهطورجــدی بــر سیســتم
آلودگیهــای نفتــی صدمــات جبرانناپذیــری بــر

محیطزیســت دریــا و حیــات گیاهــی و جانــوری وارد
میکنــد .نشــت نفــت اختــال قابلتوجهــی در اقتصــاد

مبتنــی بــر دریــا داشــته و اثــر مخربــی بــر زندگــی انســان
میگــذارد .ســاالنه  %48آلودگــی اقیانوسهــا مربــوط

بــه ســوخت و  %29مربــوط بــه نفــت خــام میباشــد و
ف تانکرهــای حامــل ،فقــط  %5آلودگیهــای وارد
تصــاد 

شــده بــه دریــا را شــامل میشــود .همچنیــن ،آلودگــی
عمــدی نســبت بــه آلودگیهــای مربــوط بــه تصادفهــای
گزارششــده از کشــتیها دارای فرکانــس بیشــتری
میباشــد .حــدود  %45از آلودگیهــای نفتــی هنــگام

ماهــواره دوگانــه رادار قطبــی باند  Cتشــکیل شــده اســت،

دوم بــرای ســال  2017برنامهریزیشــده اســت) .هــر دو
ماهــواره سیســتم رادار دیافراگــم مصنوعــی را بهمنظــور
تــداوم برنامــه  SARبــه کار میبرنــد SAR .یــک سنســور

انعطافپذیــر اســت کــه قــادر بــه بــرآورده کــردن نیازهــای

کاربران/برنامههــای کاربــردی از لحــاظ تراکــم و پوشــش
نواحــی وســیع بــه لطــف حالتهــای مختلــف عملیاتــی
و قطببنــدی میباشــد .بــا اســتفاده از حســگرهای
 SARبــا وضــوح بســیار بــاال ،مدارهــای  Sentinel-1بــرای

رســیدن بــه پوشــش وســیع بــا وضــوح متوســط و بــاال
طراحیشــدهاند .حالــت تعاملــی گســترد ه

(IWS

1

)

بهمنظــور مشــاهدات زمیــن بــا تکنیــک پیشــرفته

تخلیــه از کشــتی ایجــاد میشــود .بــا در نظــر گرفتــن
اینکــه چنیــن نشــتهایی مکــررا ً صــورت میگیــرد،

اطالعــات بیشــتر از دریاهــا و تودههــای زمیــن اســت.

دریایــی و اکوسیســتم تهدیــد بســیار بزرگتــر از

در گســتره ( 20 m × 5 mمحــدوده × ایزوتــوپ) بــا ابعــاد

نشــت منظــم مــواد نفتــی میتوانــد بــرای محیطهــای
تصادفهــای کشــتیها و تانکرهــای نفــت باشــد .تأثیــر
عــدم پایــش مــواد نفتــی ظاهــرا ً نامعلــوم اســت امــا یــک

اســکن ( )TOPSاجــرا میشــود ،حالــت معمولــی کســب
 IWSترکیبــی از دوقطبــی ( )VV/VHبــا ســرعت 250 km

فضایــی ارائــه میدهــد .ایــن مأموریــت مطابــق بــا

نیازهــای آژانــس دریایــی و امنیتــی اروپــا ()2 EMSA

تأثیــر محیطــی عمــده ایــن اســت کــه پرنــدگان دریایــی
اشــتباهاً روی آن فــرود میآینــد .تعییــن ســریع و دقیــق

کــه در برنامــه  CleanSeaNetموجــود اســت طراحیشــده

کاهــش خســارات ناشــی از آنهــا محســوب میشــود [.]1

اهــداف اصلــی مقالــه عبارتانــد از :ارزیابــی از داده بانــد

موقعیــت آلودگیهــای نفتــی کمــک بزرگــی در جهــت

بــرای نشــت نفــت و برنامههــای شناســایی کشــتیها ،
اســت [.]3

سیســتمهای تصویربــرداری راداری ،بــا بهکارگیــری

(Cا)  Sentinel-1بــا وضــوح متوســط – بــاال و دادههــای باند

الکترومغناطیســی بــه دلیــل دارا بــودن اطالعــات غنــی

اهــداف دریایــی؛ تفکیــک نفــت از اجســام شــبیه بــه آن

و اســتخراج ویژگیهــای متعــدد ،بهمنظــور تصویربــرداری

لکــه نفتــی) توســط فیلتــر  Boxcarو اســتفاده همزمــان

پوشــشهای زمینــی فراهــم میآورنــد .ایــن اطالعــات

جملــه تأثیــر ســرعت بــاد در کشــف آلودگیهــای نفتــی.
ایــن اهــداف بــا اســتفاده از دادههــای  ،SARتقریبـاً

طیــف گســترده و قطبشهــای مختلــف از امــواج

(Xا)  TerraSAR-Xبــا وضــوح بســیار بــاال بــرای شناســایی

در ارتبــاط بــا جنبههــای مختلــف هدفهــای زمینــی،

بــا اســتفاده از شــبکه عصبــی  ،3 CNNحــذف نویــز (نویــز

ســطح زمیــن ،اطالعــات ســودمندی را در ارتبــاط بــا

از دادههــای  SARبــرای اســتخراج ویژگیهــای هــدف از

فراهمشــده در حــوزه فــاز و دامنــه ،امــکان تشــخیص

و شناســایی عــوارض مختلــف جغرافیایــی را فراهــم
میآورنــد [ .]2ازایــنرو ،سیســتمهای تصویربــرداری
راداری بهعنــوان ابــزاری کارا و قدرتمنــد در مطالعــه

1. interferometrie Wide Swath
2. European Maritime Safety Agency
3. Convolutional Neural Network

علیرضا رضایی و همکاران

تاثیر سرعت باد در کشف ...

همزمــان بانــد  Cو بانــد  Xو از ماهوارههــای

Sentinel-1A
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پارامترهــا پرداختهشــده اســت ،بــا اینوجــود بهطــور

و  TerraSAR-Xدر منطقــه ســاحلی غربــی کــره بــه

مختــص بــر روی تأثیــر بــاد بــر روی تشــخیص لکههــای

طریــق گزارشهــای حوضــه حقیقــی ثبتشــده ،توســط

در ایــن مقالــه بــه ایــن موضــوع میپردازیــم.

دســت میآیــد .عــاوه بــر ایــن ،نتایــج بهدســتآمده از
ایســتگاههای شناســایی خــودکار زمینــی ( )1 AISواقــع

در منطقــه موردپژوهــش پشــتیبانیشــده اســت.

اهــداف ماهــواره  Sentinel-1Aبدیــن شــرح اســت-1 :

نظــارت بــر جنگلهــا ،آب ،خــاک و کشــاورزی؛  -2بالیــای
طبیعــی از طریــق نقشـهبرداری اضطــراری؛  -3نظــارت بــر
محیطزیســت؛ -4تولیــد نمودارهــای یخهــای قطبــی بــا

وضوحبــاال؛  -5پیشبینــی وضعیــت جــوی اقیانوسهــا؛

 -7نقشــه نشــت نفــت؛  -8شناســایی کشــتی؛  -9نظــارت

بــر تغییــرات اقلیمــی [ .]4مأموریتهــای  SARاخیــر

نیــز قابلیتهــای چندقطبیســازی (دوگانــه یــا قطبــش
کامــل) را فراهــم میکننــد .بــا راهانــدازی ماهــواره

 Sentinel-1Aدر  3آوریــل  ،2004در چارچــوب ابتــکار

کوپرنیــک  2فعالیــت خــود را شــروع کــرد .کوپرنیکــوس
کــه قب ـ ً
ا بهعنــوان "نظــارت جهانــی بــرای محیطزیســت
و

امنیــت" (GMES

نفتــی توســط رادار پالریتمــی پرداختــه نشــده اســت کــه

شرح دادهها

در ایــن مقالــه ،چندیــن تصویــر بــا اســتفاده از

سیســتمعاملهای فضایــی کــه از  8تــا  25دســامبر

 2007گردآوریشــده اســت ،یــک تصویــر نــوری
بهدســتآمده توســط دوربیــن کامپــزاس
5

(دوربیــن چنــد تتراپــی) و دو تصویــر
Sentinel-1

و

TerraSARX

MSC -2

SAR

توســط

بــرای مقایســه بــا نتایــج

شبیهســازی اســتفاده شــد .شــکل  1مناطــق پوشــش
و جــدول  1زمــان گرفتــن اطالعــات ،حالــت سنســور،

قطبــش عــرض قوســی ،وضــوح فضایــی ،جهــت بــاد
و دادههــای بــاد در ایســتگاههای هواشناســی خــودکار
AWS

را نشــان میدهــد.

 )3شناختهشــده اســت ،ابتــکار

مشــترک کمیســیون اروپــا ( )ECو آژانــس فضایــی اروپــا
( )4 ESAاســت،که هــدف آن اجــرای خدمــات مربــوط بــه
محیطزیســت و امنیــت اســت [.]5

در مقــاالت مختلفــی از جملــه مقاله حبیبی واحــد زنجانی

و همــکاران [ ،]6علیاکبــر متــکان و همــکاران [ ،]7آقــای

هدایتــی و همــکاران [ ،]8ریاحــی بختیــاری و همــکاران
[ ،]9رایگانــی و همــکاران [ ،]10لیاقــت و همــکاران [،]11
تشــخیص لکههــای نفتــی بــر ســطح دریــا بررسیشــده
اســت ولــی چگونگــی انجــام ایــن فرآینــد بهطــور واضــح

بیاننشــده اســت ،باوجــود بررســی دقیــق و پیادهســازی
تشــخیص لکههــای نفتــی و طبقهبنــدی ایــن تصاویــر

همچنــان جــای خالــی بهکارگیــری الگوریتمهــای

هــوش مصنوعــی و در بهینهســازی ایــن فرآینــد حــس
میشــود .تنهــا در مقالــه آقــای یاســر رضائــی و همــکاران

[ ]12در فصلنامــه علمــی پژوهشــی ســیگنال و سیســتم

عالئــم و پــردازش داده بــه ایــن مبحــث یعنــی طبقهبندی
تصاویــر مختلــف از جملــه لکههــای نفتــی و تعییــن هایپــر

شکل  1نقشه پوشش دادهها و اطالعات ماهوارهای در منطقه
موردمطالعه (اطراف هبی تانکر نفت)
1. Automatic Identification System
2. Copernicus Idea
3. Global Monitoring for Environment and Security
4. European Space Agency
5. Kompsos Camera
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جدول  1پارامترهای سنسورهای ماهوارهای و دادههای باد در ایستگاههای ( AWSنزدیکترین ایستگاه به مرکزیت مناطق نرمال برای
دریافت دادههای ماهوارهای در هر زمان).
Senteinel-1

TerraSAR-X

ماهواره

2014/12/10 06:45

2014/12/11 10:40

زمان کسب شده

40/5 – 31/8

39-31

حالت سنسور قطبش

150

100

پوشش بر حسب کیلومتر

27/25

18/5

وضوح بخش ها بر حسب متر

6/9

4/3

سرعت باد ()m/s

347

323/1

جهت باد بر حسب درجه

در شــکل  1بیتومتــری و موقعیتهــای ایســتگاه

بهدسـتآمده ( 8تــا  25دســامبر  )2007از منطقــه مــورد

مــد نیــز نشــان دادهشــده اســت .در ایــن مطالعــه ،تصاویــر

مســتطیل ســبز پوشــش ماهــواره  Senteinelاســت و

عکسهــای نــوری هوایــی مورداســتفاده قــرار گرفتنــد.

مشخصشــده اســت.

هواشناســی خــودکار ( )AWSو مشــاهدات فعلــی جــزر و

مطالعــه در شــمال غربــی کــره نیــز استخراجشــده اســت.

چندبعــدی بــا اســتفاده از تصحیــح هندســی بــا اشــاره بــه

منطقــه سنســور نــوری  TerraSAR-Xبــا مســتطیل قرمــز

مناطــق تحــت پوشــش نفــت توســط آســتانه روشــنایی

دادههای ماهوارهای از حادثه تانکر هبی

تصویــر اســتخراج شــد .بــرای اطالعــات  ،SARابتــدا

در  7دســامبر  2007در زمــان محلــی (07:15 LT

رادار NRCS 2و همبســتگی هندســی بــرای مطابقــت بــا

تیــن( 4ســاحل غربــی کــره در دریــای زرد) بــا یک کشــتی

شــکل  2تصاويــر  SAR Geocodedرا کــه در  2زمــان

 10/9تــن نفــت خــام بــه دریــا شــد [ .]13نشــت نفــت در

UTC

کالیبراســیون رادیومتــری  1بــرای محاســبه ســطح مقطــع

 )22:15تانکــر نفــت هبــی  ،3حــدود  8کیلومتــری ســاحل

تصویــر  Senteinel-1و عکسهــای هوایــی اعمــال شــد.

جرثقیــل برخــورد کــرد ،کــه منجــر بــه نشــت تقریبــاً

متفــاوت بهدســتآمده اســت ،نشــان میدهــد.

حــدود ( 9 ،07:30 LTدســامبر) در ایســتگاه متوقــف شــد.
محــل منطقــه آســیبدیده در شــکل  3نشــان دادهشــده

اســت .عامــل برخــورد ،طوفــان دریایــی شــدید بــا ارتفــاع

مــوج قابلتوجــه  3تــا  5 mو ســرعت بــاد بــاالی 14 m/s
تخمیــن زده شــد.

بعــد از  17ســاعت از حادثــه مقــدار قابلتوجهــی از نشــت

نفــت بــه ســاحل نزدیــک شــد 9 .روز پــس از حادثــه،
 167 kmدر امتــداد ســاحل جنوبــی تیــن بــا نفــت

خــام آلودهشــده بــود .ســیل نفــت نیــز عظیــم بــود و
منطقههایــی در دریــای آزاد ،از جملــه نزدیــک جزیــره

ججــو ،واقــع در انتهــای جنوبــی شــبهجزیره کــره را

بهطــور کامــل در برگرفــت.
شکل  2نقشه پوشش محدوده ماهواره  TerraSAR-Xو .Senteinel-1

در شــکل  2نقشــه پوشــش دادههــای ماهــوارهای

1. Radiometric Calibration
2. Radar Cross-Section
3. Hebei
4. Taean

علیرضا رضایی و همکاران

تاثیر سرعت باد در کشف ...

شکل  3تصاویر  SARاز محل حادثه تانکر نفتی که درزمانهای مختلف .الف TerraSAR-X -ب-

بــا اینحــال ،تصاویــر بــه دلیــل پوشــش ابــر وســیع ،تنهــا

بــه مشــاهده روزانــه محــدود میشــد ،بــه همیــن دلیــل
ســاختار تصویربــرداری ســیل نفــت توســط رادار

SAR

بــرای پوشــش درکل مــدت شــبانهروز در دســتور کار
قــرار گرفــت [ .]14قــدرت دادههــای بــاز پراکنــش شــده
از رادار روزنــه مصنوعــی بــا زبــری ســطح اجســام (ثابــت
دیالکتریــک) رابطــه مســتقیم دارد (هــر چــه ســطح

زبرتــر باشــد اطالعــات دقیقتــری از هــدف حاصــل
میشــود) .ســطح آب دریــا بــر اثــر وزش بــاد و طوفــان،

بــه حالــت نوســانی نفــت را بــه الیههــای زیریــن هدایــت
میکنــد .بــه همیــن دلیــل دقــت امــواج ســطحی  ،1رادار

را کاهــش میدهــد.

بهطورکلــی ،ویژگیهــای تاریــک در تصاویــر
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.Senteinel-1

روی ســطح دریــا گــردآوری شــود.
تاکنــون تحقیقــات مهمــی در ایــن زمینــه انجامشــده
اســت کــه میتــوان بــه مقالــه حاجتــی و همــکاران []16

اشــاره کــرد کــه در آن از طبقهبنــدی کننــده

SVM

جهــت تفکیــک عارضــه نفتــی توســط ماهــواره  ALOSو
ســنجنده  PALSARبهــره گرفتهشــده اســت .از آنجائــی

کــه هزینــه محاســباتی تحلیــل تصاویــر راداری بــا توجــه
بــه حجــم داده و پیچیدگــی محاســبات بــاال میباشــد

بــه نظــر میرســد اســتفاده از الگوریتمهــای هــوش

مصنوعــی ماننــد شــبکه عصبــی در کاهــش هزینههــای
محاســباتی مؤثــر باشــد کــه در ایــن تحقیــق بــهکار

گرفتهشــده اســت.
SAR

روشــی بــرای تشــخیص نقــاط نفــت محســوب میشــود.

بــرای شناســایی ویژگیهــای نرمــال نفــت از اجســام
شــبیه بــه نفــت از الگوریتمهــای طبقهبنــدی منطــق
فــازی ،شــبکه عصبــی و تجزیهوتحلیــل قطبــی ســنجی
توســط نرمافزارهــای  PolSARو  Matlabبهــره گرفتــه

میشــود [.]15

در ایــن مقالــه ،نتایــج اولیــه از شبیهســازی حرکــت

لکههــای نفتــی در حادثــه هبــی ارائــه شــد ،کــه

پراکندگــی و پیشــگیری از حرکــت ســیل نفــت ،بــا
اســتفاده از دادههــای ماهــوارهای و مدلهــای اقیانــوس
را شــامل میشــود .یــک عامــل راندگــی بــاد در فرمــول
تجربــی ســاده اســتفاده شــد کــه نتیجــه عملکــرد محــدود

در انتقــال اولیــه نفــت اســت و عــاوه بــر ایــن ،مــدل

هــر تکنیــک دارای مزایــا و معایــب اســت ،چــون حرکــت

ارزیابــی کمــی بــرای ویژگیهــای جریــان قــوی و

پیشبینــی کــرد .از ســوی دیگــر ،مدلهــای حملونقــل

در ایــن مــدل ،ضریــب ریســندگی بــاد ثابــت نیســت و

دقیــق هســتند .بنابرایــن ،انتظــار م ـیرود کــه ترکیبــی از

لکههــای نفتــی میشــود و ممکــن اســت تغییــر عامــل

تــوده نفــت را نمیتــوان از تصاویــر  SARیــا دادههــای نوری

نفــت توانایــی ارزیابــی عــددی دارنــد و قابــل پیشبینــی
شبیهســازی عــددی و دادههــای ســنجش از راه دور بــرای

دقــت تشــخیص ،طبقهبنــدی ،و پیشبینیهــای نفتــی

تغییــرات فصلــی بــاد در ســاحل غربــی کــره ســاخته شــد.
ســبب اطمینــان در اندازهگیــری موقعیــت جابهجایــی

1. Gravitational-capillary
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فرســایش بــاد و متغیــر ســطح توزیــع لکههــای نفتــی

کوتاهمــدت توســعه یافــت و در آن زمــان انتظــار

تصاویــر شــکل  3در ابعــاد 15 kmبــا تکنیــک اصــاح

از ســال  ،2005ســازمانهای مختلــف بــا تشــخیص

بهتــر نمایــان شــود.

هندســی شــامل عکسهــای سنســور نــوری و روزنــه

مصنوعــی از ماهوارههــای

TerraSAR-x

و

Senteinel-1

میباشــد .مناطــق تحــت پوشــش نفــت توســط آســتانه
گــذاری اســتخراج شــد و روشــنایی تصویــر ،بــرای اطالعات

کالیبراســیون رادیومتــری اولیــن بــار بــرای محاســبه مقطع
راداری متعــارف ( ،)NRCSمحاســبه شــد .همبســتگی

هندســی نیــز بــرای مطابقــت بــا تصاویــر کامپســت  2و

نداشــت کــه از فضــا قابلشناســایی باشــد .بااینوجــود،
انتقــال

AIS

بــا اســتفاده از گیرندههــای ماهــوارهای

آزمایششــدهاند و از ســال  2008شــرکتهایی

ماننــد ،ExactEarthا،ORBCOMMا Spacequestو

Spire

همچنیــن مأموریتهــای دولتــی ،گیرندههــای  AISرا در
ماهوارههــا مســتقر کردهانــد.

TDMA

2

کــه توســط سیســتم  AISمورداســتفاده قــرار

میگیــرد ،مســائل فنــی قابلتوجهــی را بــرای دریافــت

عکــس هوایــی استفادهشــده اســت .شــکل  3نشــان

قابلاعتمــاد از پیامهــای  AISاز انــواع گیرندههــا ایجــاد

بهدس ـتآمده اســت .پراکندگــی نفــت طــی  2روز پــس از

درحالیکــه  AISدر سراســر جهــان مستقرشــده اســت،

میدهــد تصاویــر  SAR Geocodedدر  2زمــان مختلــف

میکنــد.

گســترش آن در جهــت جنــوب از منبــع نشــت نفــت دیــده

از یــک محدودیــت عمــده رنــج میبــرد ،زیــرا انحنــای

 8و  7 .)36 hروز پــس از حادثــه در  14دســامبر ،مقــدار

محــدود میکنــد .ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه

میشــود (تغییــرات در شــکل ( 3الــف) و (ب) در بــازه

زمیــن محــدوده افقــی آن را بــه حــدود  74 kmاز ســاحل

مشــخصی از نفــت ریختــه شــده بــه دریــا از بیــن مـیرود،

اطالعــات ترافیــک  AISفقــط در اطــراف مناطــق ســاحلی

و بعضــی بــه ســمت جنــوب میرســد .ســطوح ســرامیکی

و ســطوح تحــت پوشــش نفــت توســط  SARبــا اطالعــات

محــل و روشهــای پــردازش مناســب طبقهبنــدی تصویــر،

توســط نرمافــزار  PolSarproپــردازش شــدند.

یــا در کشــتی بــه کشــتی در دســترس اســت [..]17
منطقه موردمطالعه

در شــرق دریــای زرد ،جریــان شــدید جغرافیایــی تحــت
تأثیــر جــزر و مــد شــکل ميگيــرد .جريــان جــزر و

در ایــن مقالــه ،دادههــای مــورد اســتفاده شــامل دادههــای

مــدي یکــی از پرانرژیتریــن عوامــل اقیانوســی در

در بانــد  Cو بانــد  Xبهدســتآمده اســت و گزارشهــای

توســط جــزر و مــد قــوی بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار

ماهوارههــا روی ســطح زمیــن پخــش میشــوند

غربــی کــره جنوبــی ،دریــا کمعمــق اســت ( )40 mو در
منطقــه غــرب ،توپوگرافــی پاییــن و نســبتاً صــاف اســت و

میشــود .از اینجهــت کــه بــرای ایــن اهــداف ،تصاویــر

اقیانوسشناســی کــره ( ،)1 KHOAدامنــه و جریانهــای

از ادامــه توضیحــات داده  ،SARمقدمــه کوتاهــی در مــورد

ارائــه داده اســت .در شــکل  4میتــوان تصویــر ماهــواره

 1 AISیــک سیســتم شناســایی خــودکار و پیامرســان

آلودگــی نفتــی مشــاهده کــرد.

 SARماهــوارهای اســت کــه توســط دو ماهــواره مختلــف

دریــای زرد اســت ،و فرآیندهــای انتقــال رســوب معلــق

 AISزمینــی توســط کشــتیهای منطق ـهای کــه توســط

میگیــرد .در اطــراف شــبهجزیره تیــن در ســاحل

ارائهشــده اســت .مجموعــه دادههــای  AISبــرای شناســایی
اســتفاده

عمــق آب (حــدود  )25 mمیباشــد .اداره هیدروگرافــی و

بیشــتر اهــداف دریایــی از تصاويــر

بــه حقیقــت زمیــن بســیار نزدیــک اســت ،بنابرایــن قبــل

جــزر و مــدی در مناطــق ســاحلی کــره و منطقــه آلــوده را

سیســتم  AISزمینــی بدانیــم.

 TerraSAR-Xاز جنــوب غربــی کــره بعــد از پخــش شــدن

SAR

چندمنظــوره میباشــد کــه در دهــه  1990بهعنــوان
یــک شــبکه شــدت بــاال ،شناســایی و بهعنــوان ردیــاب

1. Automatic Identification System
2. Time Division Multiple Access
3. Korea Hydrographic and Oceanographic Agency

علیرضا رضایی و همکاران

تاثیر سرعت باد در کشف ...
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بــاال در پیشبینــی حرکــت لکههــای نفتــی بــه کار

گرفتهشــده اســت.
روند حل مسأله

قطبــش کانــال

VV

2

انتخــاب ارجحتــری بــرای

الگوریتمهــای تشــخیص لکــه نفــت اســت .در راســتای

بهرهگیــری از اطالعــات دقیــق و ســودمند تصاويــر
پالریمتریــک ،اولیــن گام اســتخراج اطالعــات از ایــن

شکل  4تصویر ماهواره  TerraSAR-Xاز جنوب غربی کره بعد از
پخش شدن آلودگی نفتی.

تصاویــر میباشــد .از ســوی دیگــر ،درحالیکــه وضــوح

بــر اســاس این دادههــا ،دامنه جزر و مد (بیشــینه،5/73 m:

نفــت  SARاســت ،کانــال  VVپارامتــری مهــم بــرای

تصاویــر خــام اخذشــده کمتــر از پوشــش تشــخیص نشــت
تشــخیص لکــه نفتــی و طبقهبنــدی تصاویــر اســت.

کمینــه )2/86 m :و ســرعت حرکــت جریانهــای جــزر و
مــد تقریبــاً  1/6-0/1متــر بــر ثانیــه در جنــوب غربــی

بهاینترتیــب ،بــا توجــه بــه دادههــای ماهــوارهای

جنــوب غــرب هنگامیکــه تغییــرات فصلــی وجــود دارد،

از نیازهــای خــاص برنامــه ،انتخــاب تراکــم  Cباحالــت

اســت .جهــت ســیل و جریــان تناوبــی در شــمال و

بــه ترتیــب ،حداکثــر ســرعت بــاد  1/52 m/sو حداکثــر

بارندگــی  1/65 m/sاســت [.]18

 SARتکمیلشــده بــا تراکــم بــاال بهعنــوان پشــتیبانی

قطبــش  VVبهعنــوان حالــت پیشفــرض انتخــاب شــد.

ایــن پژوهــش شــامل چهــار مرحلــه اساســی میباشــد.

بهطورکلــی ،بــرای ردیابــی نفــت از مدلهــای عــددی ذرات

در ابتــدا مجموعــهای از ویژگیهــای پالریمتریــک از

مختلــف مورداســتفاده قــرار میگیرنــد ،کــه در میــان

ویژگیهــای تجزیــه هــدف ،و تفکیککنندههــای ،)SAR

مجــازی اســتفاده میشــود [ .]19ایــن ذرات در مدلهــای

بســیاری از مدلهــای شبیهســازی ،مــدل  Korotenkoو

همــکاران ،اندازهگیــری هیبریــدی را توســعه داد و دقــت

طریــق روشهــای موجــود (ویژگیهــای داده اصلــی،
توســط نرمافــزار  Polsarاســتخراج شــد .ســپس در مرحلــه

پیشپــردازش بــه حــذف نویــز و نرمالســازی دادههــا

حــدود  %15افزایــش یافــت .ایــن مــدل براســاس الگوریتــم

پرداختــه و در گام بعــد دادههــای آمــوزش ایجــاد شــد.

ســطح و تجزیــه ذرات توســط یــک مــدل حملونقــل و

( ،)Lookalikeانتخــاب ویژگــی و تعییــن پارامترهــای بهینه

ردیابــی ذرات  Lagrangianاســت کــه شــامل اثــرات تبخیــر

هیدرودینامیکــی اســت [.]20

در ایــن مقالــه ،جریــان حرکــت نفــت توســط بــاد (بــا

ضریــب کشــیدگی ثابــت) و انتشــار تصادفــی ذرات

نفــت توســط میانگیــن الگوریتــم ( )1 WDOدر  3بعــد
کــه شــامل اثــرات تبخیــر ،امولســیون و تجزیــه ذرات
بــا اســتفاده از طــول عمــر ذرات نفتــی ازلحــاظ تجربــی
مشــتق شــد و وابســته بــه عواملــی ماننــد انــواع نفــت و

ضخامــت آن میشــود .ایــن مــدل ،نیــاز بــه اطالعــات

بســیاری بــر روی نفــت و محیطزیســت آلودهشــده دارد،
بنابرایــن پیچیــده و زمانبــر اســت ،امــا بــه دلیــل دقــت

ســپس بــه حــل همزمــان تفکیــک مــواد شــبیه نفــت

بــا اســتفاده از شــبکه عصبــی CNNپرداختــه ،بهصورتــی
بعــد از کانولوشــن ،دادههــای ورودی در یکالیــه ذخیــره

میشــوند و نتایــج طبقهبنــدی بــا اســتفاده از ســاختار

شــبکه آموزشدیــده بــه دســت میآینــد .پــس از
ارزیابــی شایســتگی هــر جــواب در هــر مرحلــه از تکــرار

توســط طبقهبنــدی ماشــین بــردار پشــتیبان و حرکــت بــه

ســمت جــواب بهینــه ســعی در انتخــاب بهتریــن جــواب

پیشــنهادی شــد و اجــرای الگوریتــم تــا فراهــم شــدن
شــرط توقــف ادامــه پیــدا کــرد.

1. wind Driven Optimization
2. Vertical-Vertical Channel Polarisation
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مقاله پژوهشی

ســپس بــرای محاســبه دادههــای بــاد از یــک فرمــول

شبیهســازی جنبــش توپوگرافــی  1اســتفاده شــد .در ادامــه،

تجربــی اســتفاده شــد .پراکندگــی و پیشگیــری از

مــدل شبیهســازی دادههــای میدانهــای جــزر و مــد و

مدلهــای اقیانوســی بــرآورد شــد [ ،]21امــا در فرمــول

بحــث در مــورد دقــت شبیهســازی بــا مقایســه مقادیــر

نشــت نفــت بــا اســتفاده از دادههــای ماهــوارهای و
تجربــی ســاده از یــک عامــل ثابــت بــاد اســتفاده شــد،

نتایــج آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .ارزیابــی کمــی و

لکههــای نفتــی کــه شبیهسازیشــده بــود مقایســه شــد

کــه منجــر بــه عملکــرد محــدود در حملونقــل اولیــه

و دو مــدل ثابــت و متغیــر بــرای مقایســه رانــش بــاد بــا

تصاویــر رادار دیافراگــم مصنوعــی ( )SARرا میتــوان بــه

شــد.

هدفهــای شــبیه نفــت میباشــد [ .]22طبقهبنــدی
دو مرحلــه تقســیم کــرد :اســتخراج ویژگیهــای مناســب

و برچســبگذاری ویژگیهــا بــر اســاس مجموعــهای از

دادههــای ماهــوارهای بــه دســت آمــد و حاصــل نتایــج ارائــه

پیش پردازش حذف نویز

قواعــد تصمیمگیــری (بهعنوانمثــال جداســازی کالس

نویــز لکــه ،تفســیر تصاویــر  SARرا پیچیــده میکنــد و

اســتفاده از دادههــای چنــد کانالــه توســعه مییابــد .بــا

نویــز لکــه بهطــور قابلتوجهــی بــر دقــت پارامترهــای

پراکندگــی وجــود دارنــد ،ویژگیهــای قطبــی ســنجی

کاهــش نویــز لکــه ،گامــی مهــم بــرای اســتخراج اطالعــات

توجــه بــه اینکــه منطقــه مــورد مطالعــه در ســاحل غربــی

بــر ویژگیهــای تجزیــه هــدف در چندیــن مطالعــه مــورد

از ویژگیهــا یــا  .)classifierدر مرحلــه اول ،جداســازی بــا

همچنیــن دقــت طبقهبنــدی را کاهــش میدهــد .از طرفی،

توجــه بــه اینکــه اطالعــات زیــادی در مــورد ســاختارهای

تجزیــه هــدف استخراجشــده تأثیــر میگــذارد .بنابرایــن،

نقــش مهمــی را در جداســازی کالسهــا ایفــا میکننــد .بــا

مفیــد از تصاویــر پالریمتــری  SARاســت .تأثیــر نویــز لکــه

کــره دارای ویژگیهــای جریــان قــوی و تنــوع فصلــی بــاد

بررســی قرارگرفتــه اســت.

اســت ،در ایــن شــرایط ،عامــل ثابــت رانــش بــاد میتوانــد

ســبب عــدم اطمینــان در حــرکات نفــت شــود ،و در عــوض

فاکتــور رانــش بــاد ممکــن اســت بتوانــد ،توزیــع دانههــای

ســطحی نفــت را بهتــر نشــان دهــد .تأثیــر رانــش بــاد در

مــدل جابهجایــی و کشــف لکههــای نفتــی بــا اســتفاده از
تصاویــر ماهــوارهای ،موضــوع اصلــی ایــن مقالــه اســت .بــا

اســتفاده از همــان فرمــول تجربــی ســاده کــه قبلتــر ذکــر
شــد ،فقــط نیــاز بــه اطالعــات در مــورد ســرعت جریــان

بــاد و پیشبینــی توزیــع فضایــی و زمانــی از نقــاط نفــت
هســت .بنابرایــن بــا اطالعــات کمــی در زمــان واقعــی یــا
نزدیــک بــه زمــان واقعــی میتــوان نتایــج را بــا نتایــج

کمــی از دادههــای اپتیکــی و  SARمقایســه کــرد .در ایــن

مقالــه برخــاف پژوهشهــای پیشــین ،عامــل رانــش بــاد

بهطــور تقریبــی در بــازه ( 0/01تــا  )0/06بهصــورت

خطــی محاســبه شــد تــا بهتریــن و نزدیکتریــن جــواب
مناســب بــرای تصاویــر ماهــوارهای بــه دســت آمــد .بــرای

پــردازش اطالعــات ماهــوارهای مربــوط بــه تصادفــات تانکــر
نفــت هبــی و دادههــای ماهــوارهای قبــل از حادثــه از روش

در ایــن پژوهــش بهمنظــور انجــام عملیــات کاهــش نویــز،
از فیلتــر حــذف نویــز  Boxcarاستفادهشــده اســت .ایــن

فیلتــر دارای چنــد مزیــت اســت :یکــی اینکــه نســبت بــه
ســایر روشهــای فیلترگــذاری ســادهتر اســت و دارای
محاســبات کمتــری اســت .دوم اینکــه روش مؤثــری

جهــت کاهــش نویــز لکــه در مناطــق همگــن اســت و در

آخــر ایــن فیلتــر میانگیــن را نگــه مـیدارد .بنابرایــن بــا
توجــه بــه اینکــه منطقــه مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش
مربــوط بــه ســطح دریــا اســت کــه محیطــی همگــن

اســت از ایــن فیلتــر جهــت کاهــش نویــز لکــه بــر روی
ماتریــس همدوســی بهمنظــور اســتخراج پارامترهــای

تجزیــه هــدف ناهمــدوس استفادهشــده اســت .بــا توجــه

بــه اینکــه منطقــه مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش
دریــا بــوده (کــه کام ـ ً
ا همــوار اســت) نیــاز بــه تصحیــح

هندســی نبــوده اســت .همچنیــن در ایــن مطالعــه از
دادههــای  Single Lookاستفادهشــده اســت [.]23

1. Topography Simulator

علیرضا رضایی و همکاران

تاثیر سرعت باد در کشف ...
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طبقهبندی دادهها بر اساس شبکه عصبی CNN

ایــن تصاویــر بــرای یافتــن الیــه  C3فیلتــر میشــوند.

شــبکه عصبــی پیچشــی  )CNN(1ردهای از شــبکههای
عصبــی عمیــق هســتند کــه معمــوالً بــرای انجــام

توســط  C1تولیــد شــد .درنهایــت ،ایــن مقادیــر پیکســل

تحلیلهــای تصویــری یــا گفتــاری در یادگیــری
ماشــین اســتفاده میشــوند .شــبکههای پیچشــی

بهمنظــور کمینــه کــردن پیشپردازشهــا از گونــهای
از پرســپترونهای چندالیــه اســتفاده میکننــد [.]24
CNN

یــک شــبکه عصبــی

Feed Forward

اســت و

توســط  C3طبــق همــان فرآینــد تولیــد میشــود کــه

S4
S2

بهعنــوان ورودی شــبکه عصبــی ســنتی بــرای دریافــت

خروجــی شبیهسازیشــده و بــه یــک بــردار متصــل
میشــوند.

الیــه  Cالیــه اســتخراج ویژگــی اســت .ورودی هــر نــورون

بــه

LRF

از الیــه قبلــی متصــل میشــود و ســپس

عملکــرد عالــی بــرای تشــخیص تصویــر دارد .دارای ادراک

ویژگیهــای محلــی اســتخراج میشــوند .هنگامیکــه

طراحیشــده اســت .ســاختار اصلــی  CNNشــامل دوالیــه

بیــن موقعیــت آن و ویژگیهــای دیگــر نیــز تعییــن

 2 LRFالیــه قبلــی متصــل میشــود .الیــه بعــدی مربــوط

اســت و هــر الیــه شــبکه از چندیــن نقشــه ویژگــی

محاســباتی تعــدادی نقشــه ویژگــی تشــکیل شــده اســت

ماهــواره نقشــهبرداری شــده و وزن کلیــه نورونهــا بــر

و همــه نورونهــا در آن ماهــواره وزن مشــابهی دارنــد.

فعالســازی  CNNعمــل میکنــد ،بنابرایــن ویژگیهــای

چندالیــه اســت کــه بــرای تشــخیص ابعــاد دوبعــدی

ایــن ویژگیهــای محلــی اســتخراج میشــود ،ارتبــاط

اســت :در الیــه اســتخراج ویژگــی ،ورودی هــر نــورون بــه

میشــود .الیــه  Sیکالیــه نقشــهبرداری از ویژگــی

بــه نقشــهبرداری ویژگــی اســت .هــر الیــه از شــبکه

تشــکیل شــده اســت .هــر یــک از ویژگیهــا از یــک

و هــر نقشــه ویژگــی یــک ماهــواره را پوشــش میدهــد

روی ماهــواره برابــر اســت .تابــع  sigmoidبهعنــوان تابــع

 LRFو بــه اشــتراکگذاری وزن
CNN

(WS

 )3در ســاختار

میتوانــد بــه میــزان قابلتوجهــی تعــدادی از

نقشــهبرداری دارای تغییــرات جابهجایــی اســت.
روند آموزش  CNNبه چهار مرحله تقسیم میشود:

پارامترهــای ســاختار شــبکه را کاهــش دهــد و آمــوزش

 -1یــک نمونــه ( )YP ،Xاز مجموعــه نمونــه گرفتهشــده

پوســته پوســته شــدن و گرایــش اســت WS .در ســاختار

 -2خروجی واقعی ( )OPمحاسبه میشود.

کاهــش میدهــد .ایــن مزیــت زمانــی کــه ورودی شــبکه،

میآیــد.

تصویــر را میتــوان بهصــورت ورودی و بهطــور مســتقیم

براســاس حداقــل خطــا تنظیــم میشــود.

ویژگیهــای پیچیــده و پردازشهــای بازســازی دادههــای

خروجــی و ســپس از طریــق تبدیــل تدریجــی منتقــل

4

و ماتریــس وزن هــر الیــه بــه دســت میآینــد .نتایــج

را ســرعت بخشــند .ســاختار شــبکه بســیار متناقــض بــا

و  Xوارد شــبکه میشــود.

شــبکه عصبــی ،پیچیدگــی مــدل شــبکه و میــزان وزن را

 -3تفــاوت بیــن  OPو خروجــی ایــده آل  YPبــه دســت

یــک تصویــر چندبعــدی اســت ،نمایــان میشــود .بنابرایــن

 -4ماتریــس وزن بــا

روشbackpropagation algorithm

در شــبکه اســتفاده کــرد و هیــچ نیــازی بــه اســتخراج

در مراحــل  1و  ،2اطالعــات از طریــق ورودی بــه الیــه

موردنیــاز الگوریتــم ســنتی تشــخیص ،نخواهد بــودCNN .

میشــود .نتایــج نهایــی بــا اســتفاده از ضــرب ورودی

اســت .تصویــر ورودی بــا فیلترهــای قابــل تعویــض و یــک

طبقهبنــدی بــا اســتفاده از ســاختار شــبکه آموزشدیــده

عمدتــاً شــامل الیــه متقاطــع مجــاور و الیــه اســتخر

رونــد افزایشــی پیچیــده آموزشدیــده میشــوند .پــس
از کانولوشــن ،نقشــههای ویژگــی در الیــه  C1تولیــد

میشــوند ،چهــار پیکســل از هــر گــروه در نقشــه ویژگــی،
ســپس وزن باهــم ترکیبشــده ،ازای ـنرو الیههــای  S2بــا

اســتفاده از تابــع  sigmoidبهدســتآمده اســت .ســپس

بــه دســت میآیــد.

1. Convolutional Neural Network
2. Local Receptive Field
3. Weights Shared
4. Pool Layer
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مقاله پژوهشی

جداســازی لکههــای نفــت از اجســام شــبیه نفــت
بــر اســاس شــبکه عصبــی

CNN

در ایــن مقالــه ،آنتروپــی پراکندگــی قطبــش ،پراکندگــی
آلفــا 1 SERD ،و ارتفــاع پایــه ( )PHبــرای ســه نــوع لکــه

تیــره (روغــن گیاهــی ،امولســیون و نفــت خــام) اســتخراج
شــد .تجزیــه ایــن چهــار ویژگــی بــر اســاس تجزیــه

خاصــی از ماتریــس مختلــط پیچیــده ( ]T3[ )3 × 3بــه

دســت آمــد SERD .بــه شــرح زیــر بیــان میشــود:

مقادیــر ویــژه  T3و مقــدار زاویــه پراکندگــی را میتــوان

بــا توجــه بــه بــردار مشــخصه مربــوط بــه مقــدار مشــخصه

حــل کــرد SERD .بــه زبــری ســطح کــه رابــط مســتقیم

بــا ثابــت دیالکتریــک مــواد دارد بســیار حســاس اســت.

مقــدار  SERDنشــاندهنده نســبت پراکندگــی تــک
غالــب در ســاختار پراکندگــی اســت .هــر چــه مقــدار

 SERDبزرگتــر باشــد ،نســبت پراکندگــی تــک غالــب

در مکانیســم پراکندگــی بیشــتر میشــود.

بهطورکلــی ،نفــت موجــب ســرخ شــدن مویرگــی و امــواج

کوتــاه گرانشــی در ســطح اقیانــوس میشــود .در ناحیــه

پراکندگــی کــم آنتروپــی ،ســاختار پراکندگــی تحــت تأثیر
پراکندگــی تــک غالــب قــرار میگیــرد و مقــدار

SERD

نســبت بــزرگ میشــود .در ناحیــه پراکندگــی بــاالی

نفــت ،ســاختار پراکندگــی در ســطح اقیانــوس پیچیــده
اســت و پراکندگــی تــک غالــب نیســت ،بــه همیــن دلیــل
 SERDکوچکتــر اســت.
 PHبه شرح زیر است:

 i = 1,2,3مقادیــر ویــژه  T3هســتند .مقــدار  PHنســبت

حداقــل و حداکثــر خاصــی دارد ،کــه ایــن مقــدار خــاص
مربــوط بــه قطبــش زدایــی پرتوهــای بهینــه اســت.
یــک انــدازه از مؤلفــهی غیرقطبــی در میانگیــن

PH

echo

اســت .در ناحیـهای کــه تحتفشــار نفــت قــرار میگیــرد،

تفــاوت بیــن حداقــل و حداکثــر مقــدار اختصاصــی زیــاد

نیســت و  PHبــزرگ اســت .ســه ویژگــی قطبــی ســنجی

در اینجــا بهعنــوان پایــهای بــرای طبقهبنــدی لکههــای
نفــت و دودکشهــا اســتفاده میشــود .در شــکل 5

میتــوان نمــودار شبیهســازی ســه ویژگــی انتخــاب
شــده را در نفــت خــام مشــاهده کــرد.

شکل  5نمودار شبیهسازی سه ویژگی انتخابشده (آنتروپی  ،a,b,cآلفا .)d,e,f ،SERD g,h,i
1. Selective Estrogen Receptor Degrader or Downregulator

علیرضا رضایی و همکاران

تاثیر سرعت باد در کشف ...

رونــد یادگیــری شــبکه بــر اســاس مقــدار خاکســتری
تمــام پیکسـلهای تصویــر ورودی در  CNNاصلــی اســت.

بااینحــال ،در ایــن مقالــه ،فرآینــد یادگیــری شــبکه بــر
اســاس ارزشهــای ویژگــی اســت .هــر نمونــه ورودی از

تصاویــر ویژگــی انتخابشــده و درمجمــوع  6300نمونــه
از ســه نــوع تصاویــر انتخابشــده ،از جملــه  2100نمونــه

نفــت خــام 2100 ،نمونــه روغــن گیاهــی و  2100نمونــه
امولســیون روغــن انتخــاب شــدند .انــدازه ( 1 ROIنمونــه
ورودی)  28 × 28اســت و پارامتــر در آن تحلیــل میشــود.
 CNNبــه مجموعــه دادههــای آموزشــی  5400نمونــه ،از

جملــه  1800نفــت خــام 1800 ،روغــن گیاهــی و 1800

نمونــه امولســیون روغــن اعمــال میشــود.

دقــت طبقهبنــدی بــا اســتفاده از دادههــای آزمایشــی

 900نمونــه (بهطــور مســاوی بیــن نمونههــای نفتــی
خــام ،گیاهــی و امولســیون تقسیمشــده)٪91/33 ،

اســت .بــرای بــه دســت آوردن نتایــج قابلاطمینــان
آمــاری و جلوگیــری از برابــری ،از روش اعتبارســنجی

متقابــل  2بهطــور دقیــق اجــرا شــد .همچنیــن در فــاز اول
عوامــل مؤثــری ماننــد تــوان ،اکســترمم تــوان دريافتــي،
اکســترمم کل شــدت پراکنششــده ،اکســترمم درجــه

قطبيدگــي ،نســبت قطبيدگــي ،نســبت ناقطبيدگــي،
قطبــش جزءبهجــزء ،ارتفــاع پايــه و ضريــب همبســتگي
محاســبه شــد.

شبیهسازی جابهجایی نفت

بــرای شبیهســازی حملونقــل نفــت کارهــای پیشــگامی
در مدلســازی حرکــت ســیل نفــت توســط ،Fay JA

و  Houltبــه نــام نفــوذ جاذبــه انجامشــده اســت .در

مرحلــه اول کــه شــعاع نفــوذ ،نــرم و صــاف اســت ،نیــروی

ناشــی توســط جاذبــه متعــادل شــده و در مرحلــه دوم
ضخامــت نفــت تحــت تأثیــر گرانش-ویســکوز ،بیشــتر

میشــود .بــرای کاهــش خطــا و وابســتگی زمانــی بــه

دلیــل نیروهــای گرانــروی و فشــار گرانشــی افقــی ضریــب

تعــادل تعییــن میشــود .در مرحلــه نهایــی ،نیروهــا بــه

دلیــل ویســکوزیته و تنــش ســطحی کششــی ،لکههــای
نفــت را بســیار نــازک میکنــد و وابســتگی زمانــی شــعاع
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بهصــورت برابــر تعییــن میشــود .اگرچــه معــادالت
توســعهیافته توســط

Fay JA

و

Hoult

نمیتواننــد

بهطــور کامــل ایــن فرآینــد پیچیــده را توضیــح دهنــد
ولــی هماکنــون تنهــا مرجــع موثــق درحالتوســعه در

ایــن زمینــه بهحســاب میآیــد .ایــن مطالعات،مدلهــای
مناســبتری ،از جملــه جابجاییهــای نفتــی ناشــی از

جریــان بــاد ،نیروهــای ویســکوزیته ،تنــش ســطحی و
فرآیندهــای سرنوشــت ســازی ماننــد تبخیــر ،امولســیون

و انحــال اســت [ 25و  .]26مــدل شبیهســازی مــا در

بخــش زیــر شــرح دادهشــده اســت کــه شــبیه بــه مــدل

 Dietrichاســت [ ،]27امــا بــا عوامــل مختلــف رانــش بــاد

و تغییــرات جــزر و مــد دریایــی بســیار قــوی ،ســازگار
اســت .مــدل پیشــنهادی از شبیهســازی عــددی بــرای

پیشبینــی حرکــت لکههــای نفتــی از ذرات مجــازی
اســتفاده میکنــد کــه مکانهــای نفــت استخراجشــده
از تصاویــر ماهــوارهای را نشــان میدهنــد .بــرای تعییــن

مختصــات ذرات مجــازی ،یــک روش جســتجو ســلولی

شــبکه مورداســتفاده قــرار گرفــت .در ایــن جســتجو،

هــر تصویــر بــا ســلولهای شــبکهای کــه انــدازه آن از
 10تــا  850 mبســته بــه تراکــم تصاویــر فضایــی اســت

پوشــانده شــد .ســلولهای پیشفــرض نفتــی اســتخراج
و بهعنــوان ذرات مجــازی تعریــف شــد .ســپس ذرات
توســط ســرعت جریــان ســطحی کــه در آن دو پارامتــر،

جريــان جــزر و مــد و جريــان بــاد موردتوجــه قرارگرفتــه

بیانشــده اســت [.]28
()1

(Voil=Vcurrent+(Vwind*Q

 Voilو  Vcurrentبــه ترتیــب ،ســرعت جغرافیــای نفــت و

جریــان جــزر و مــد اســت Vwind ،ســرعت بــاد در ارتفــاع

 10متــر و  Qعامــل رانــش بــاد اســت .همانطــور کــه در
معادلــه  ،1جریــان ناشــی از بــاد بــا توجــه بــه قطــر  Qو

ســرعت بــاد در امتــداد جهــت فعلــی ،بیــان میشــود،

عامــل متغیــر بــاد میتوانــد از  0/01تــا  0/06باشــد .امــا

در بســیاری از برنامههــای پیشبینــی جــرم نفــت،

Q

بهعنــوان  0/03ثابــت اســت [ .]29در مطالعــه حاضــر،
معادلــه  1در فر مبــرداري دوبعــدی بــراي محاســبه
1. Region of Interest
2. K-fold Cross Validation
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مقاله پژوهشی

تغييــرات فضايــي و زمانــي ســیالهای نفتــي بــا

Q

تحــت تأثیــر قرارگرفتــه اســت .ایــن ســرعت تصادفــی را

بهعنــوان متغيــر اســتفاده ميشــود .توجــه داشــته

میتــوان بــا ضریــب انتشــار دوبعــدی توصیــف کــرد.

پخــش ،تبخیــر و هوازدگــی را در نظــر نمیگیــرد،

پراکنــش افقــی تعریــف میشــود Osat .و  Osimدر شــکل

باشــید کــه ایــن مــدل اثــر ضریــب نفــت ،پراکندگــی،
امــا ایــن درواقــع نقــص نفــت اســت ،یعنــی اگــر ذرات

نفتــی بــه خــط ســاحلی برســند ،در آن موقعیــت ثابــت
میشــوند.

شــکل  6نمــودار جریــان شبیهســازی حرکــت لکههــای

نفــت را نشــان میدهــد کــه  Okjو  ∆Dkjبــه ترتیــب
مختصــات و جابهجایــی یــکذره مجــازی را نشــان

میدهنــد.

Tc

و

∆tj

زمــان بــه دســت آوردن تصویــر

ماهــوارهای و گام زمــان بــرای جابهجایــی ذرات اســت.

 Vkjســرعت جريــان ســطحي محاسبهشــده از فرمــول
تجربــي بــا ورودیهــای بــاد و جريــان جــزر و مــد اســت.

 kبرابــر بــا  1و  Np ،2تعــداد ذرات نفتــی و

، j = 1 , 2ا Nt

تعــداد مراحــل زمــان اســت .گام زمانــی شبیهســازی

 30 minاســت Vw .و  Vcبــه ترتیــب ســرعت بــاد و بــاد

جــوی را نشــان میدهنــد و  Qعامــل رانــش بــاد اســت.
 Dkjضریــب پراکنــش افقــی بــا واحــد فاصلــه اســت،
 Rیــک عــدد تصادفــی در فاصلــه بیــن  0تــا  1اســت،
 Evضریــب آشــفتگی بــوده و مقــدار آن برابــر 10 m2/s

اســت و  cضریــب پوســته پوســته شــدن بــوده و برابــر

بــا  12اســت [ .]30حــرکات نفتــی در ســطح دریــا توســط
یــک روش ،کــه موجــب گســترش انتشــار افقــی میشــود

درنتیجــه ،حرکــت ذرات ازلحــاظ ســرعت ذرات و ضریــب

 ،6ذرات نفــت استخراجشــده را از تصاویــر ماهــوارهای

و نتایــج شبیهســازی بــه ترتیــب در زمــان پایــان

Tc

و موقعیــت ( )y ،xتوصیــف میکننــد Vmean .میانگیــن
ســرعت جریــان فعلــی در ابتــدا تــا پایــان زمــان در هــر
مــورد شبیهســازی را نشــان میدهــد .در هــر شــبکه،

کــه بــرای اســتفاده از تصاویــر نرمــال شبیهسازیشــده

بــا پــردازش تصویــر مورفولــوژی کــی بــرای ارزیابــی

کمــی اســتفاده میشــود .همانطــور کــه در شــکل 6

مشــاهده میکنیــد ،تنهــا پارامترهــای موردنیــاز در ایــن

شبیهســازی زمینههــای جریــان و بــاد هســتند.
اندازهگیری دادههای باد

اداره هواشناســی کــره

(KMA

1

) شــبکههایی بــا

چگالــی بــاال از  AWSرا در کــره جنوبــی مســتقر کــرد
تــا مشــاهدات زمــان واقعــی از پارامترهــای هواشناســی

ســطحی از جملــه دمــا ،ســرعت و جهــت بــاد  ،فشــار و

بارندگــی را بهطــور دقیقتــری محاســبه کنــد .دادههــای

بــاد از  19ایســتگاه  AWSدر ارتفاعهــای مختلــف در
اطــراف موقعیــت برخــورد حاصــل شــد .دادههــا حــاوی
ســرعت و جهــت متوســط بــاد بــه مــدت  1 minاســت.

شکل  6نمودار شبیهسازی عددی حرکت باد با استفاده از فرمول تجربی.
1. Korea Meteorological Administrationn

علیرضا رضایی و همکاران

تاثیر سرعت باد در کشف ...
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قانــون تبدیــل هلمــن  1بهمنظــور تبدیــل ســرعت بــاد

پــردازش تصویــر مورفولوژیکــی بهصــورت زیــر گســترش

شــرح زیــر تعریفشــده اســت [:]31

بــا ســرعت مشخصشــده توســط معادلــه ( )1حرکــت

اندازهگیــری شــده بهســرعت بــاد در ارتفــاع  10 mو بــه

مییابــد .در طــی شبیهســازی ،ی ـکذره در طــول مســیر

U(z)=U(za)*(z/za)a

میکنــد [ .]33ســپس میانگیــن بــردار ســرعت (متوســط

()2

در ایــن معادلــه U(z( ،ســرعت بــاد در ارتفــاع  zاســت

ســرعت و جهــت)  Vmeanایــن ذره محاســبه میشــود و

α

اختصــاص داده میشــود .اگــر یــک ســلول در نقطــه

و ( U(zaســرعت بــاد در ارتفــاع  zaاســت کــه در ایــن

نقطــه اولیــه آن بــه موقعیــت ذره در انتهــای شبیهســازی

ضریــب اصطحــکاک یــا شــاخص هلمــن اســت کــه تابعــی

پایانــی بــردار  Vmeanیــک ســلول غیرهمپوشــانی اســت،

اگــر ویژگیهــای  αهنــوز تعییــن نشــده باشــند ،مقــدار

( 7ســلول در مرکــز) نشــان دادهشــده اســت .اگــر بــردار

[ .]32ایــن مقــدار بــرای تبدیــل ســرعت بــاد بــه ارتفــاع

نیــز بهعنــوان ســلولهای همپوشــانی در نظــر گرفتــه

جهــت بــاد در طــول mا  30در هــر ایســتگاه  AWSبــود.

اســت کــه ســلولهایی کــه از طریــق یــکذره مجــازی

و بــا اســتفاده از درونیابــی خطــی و روش نزدیکتریــن

طــول دوره شبیهســازی گــذر کردهانــد ،بــا لکههــای

مطالعــه ،ارتفــاع mا  10در نظــر گرفتهشــده اســت.

از توپوگرافــی و زبــری در یــک ســیکل اندازهگیــری اســت.

بــه ســلول همپوشــانی تبدیــل میشــود کــه در شــکل

 0/14یــک تقریــب خــوب بــرای شــروع محاســبه اســت

 Vmeanاز طریــق چندیــن ســلول عبــور کنــد ،ایــن ســلولها

mا  10مورداســتفاده قــرار گرفــت و متوســط ســرعت و

میشــوند .بهطــور فیزیکــی ،ایــن فرآینــد بــه ایــن معنــی

میــدان بــاد در فاصلــه mا  500بــا همــان دادههــای جــاری

نفــت بــا ســرعت متوســط در یکجهــت متوســط در

همســایه تولیــد میشــود.

نفتــی پوشــیده شــدهاند .نــرخ تطبیــق بهعنــوان تعــداد

ارزیابی کمی و بحث

در کاربردهــای عملــی ،حرکــت لکههــای نفتــی ،در یــک
سیســتم مختصاتــی کــه از شــبکههای مــش تشــکیل

ســلولهای همپوشــانی در تصویــر شبیهسازیشــده

Nsim

تعریفشــده بــر تعــداد ســلولها در تصویــر ماهــوارهای

 Nsatتعریــف میشــود.

شــده اســت ،پیشبینــی میشــود .در مطالعــه حاضــر،
انــدازه ســلول هماننــد میدانهــای جریــان و بــاد ،یعنــی

 ، 500 × 500 mبــرای تبدیــل بــه تصویر دودویی اســتفاده

شــد .درروش ارزیابــی کــه در شــکل  7نشــان دادهشــده
اســت ،ســلولهایی کــه حــاوی ذرات مجــازی در تصویــر

دودویــی شبیهسازیشــدهاند ،ابتــدا موردنظــر هســتند.
ایــن ســلولها بارنگهــای خاکســتری تیــره و روشــن
در شــکل  7نشــان دادهشــده اســت .ســپس ســلولهایی

انتخــاب میشــوند کــه بــا تصاویــر دودویــی ماهــوارهای
حــاوی ذرات نفتــی همپوشــانی دارنــد .ســلولهای

همپوشــانی در تصویــر شبیهسازیشــده بــا رنــگ

خاکســتری روشــن نشــان دادهشــده اســت درحالیکــه
ســلولهای غیرهمپوشــانی در رنــگ خاکســتری تیــره

نشــان داده میشــوند .در مرحلــه بعــد ،ذرات مجــازی
شبیهسازیشــده ،بــا اســتفاده از عناصــر ســاختاری در

شکل 7نمودار شبیهسازی عددی حرکت باد با استفاده از فرمول تجربی.
1. Hellman Exponential Law
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از مقایســه پارامترهــای جهــش و ســرعت بــاد توســط

 0/0014434در شــکل  8نشــان دادهشــده اســت .نتیجــه

دادههــای شبیهسازیشــده ،نمــودار خطــی شــکل 8

ســرعت بــاد مشــابه اســت .بــا اینحــال ،تفــاوت اصلــی

دادههــای ماهوارههــای  Senteinel-1و  TerraSAR-xبــا
بــه دســت آمــد case1 .ماهــواره  TerraSAR-xو

case2

ماهــواره  Senteinelرا نشــان میدهــد.

بــر روی رابطــه خطــی بیــن عامــل بــاد راندهشــده و
ایــن اســت کــه درحالیکــه نتیجــه قبلــی از دادههــای

شــناور ردیابــی ماهــوارهای حاصــل میشــود ،نتایــج

کنونــی بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــوارهای دوبعــدی و
چندبعــدی و حرکــت شــیب نفتــی بــا اســتفاده از دو

رشــته بــاد متفــاوت و فاکتــور رانــش ثابــت  0/03در
مقایســه بــا تصاویــر ماهــوارهای بــه دســت آمــد .ایــن

ثابتهــا بــا توجــه بــه شــرایط مــکان و شــرایط جــزر
و مــد متغیــر میباشــد .در جــدول  2نتایــج حاصــل از

نمونــه اول و دوم بــه دســت آمــده توســط شبیهســازی
عــددی و میــزان مطابقــت آن در مقایســه بــا تصاویــر
ماهــوارهای آورده نمایــش داده شــده اســت.

شکل  8نمودار شبیهسازی عددی حرکت باد با استفاده از فرمول
تجربی.

پیادهسازی و ارزیابی نتایج

شبیهســازی حرکــت ذرات بــرای  2حالــت انجــام شــد .در
حالــت اول ،ذرات نفتــی کــه مربــوط بــه موقعیــت تانکــر

همانطــور کــه در شــکل  8نشــان دادهشــده اســت،
تقریبـاً یــک رابطــه خطــی وجــود دارد .گام دیگــری بــرای

از زمــان حادثــه (در زمــان محلــی  7 ،07:15دســامبر) تــا

بــا اســتفاده از معادلــه رگرســیون خطــی  1بــرای فاکتــور

از معادلــه  3بــا دادههــای فعلــی ناشــی از بــاد و ذرات

بــرای ســرعت لغــزش نفــت میباشــد ،اکنــون بهصــورت

ترتیــب (در زمــان محلــی  8 ،11:04دســامبر) ،ردیابــی

هبــی هســتند ،در فواصــل  30 minگســترش مییابنــد،

بهبــود الگوریتــم شبیهســازی و افزایــش میــزان تطبیــق

زمانــی کــه دادههــای ماهــوارهای ثبــت شــوند .بــا اســتفاده

رانــش وابســته بــه بــاد ،فرمــول تجربــی اصالحشــده

مجــازی تــا زمــان جم ـعآوری دادههــای ماهــوارهای ،بــه

زیــر تعریفشــده اســت.

میشــوند .مکانهــای ذرات مجــازی بــرای مقایســه بــا

()3

́ Voil=Vcurrent+(Vwind)* Q

()4

Q ́= aVwind+b

تصویــر ماهــوارهای شبیهسازیشــده اســت.

ثابتهــای  aو  bبــه ترتیــب برابــر بــا  0/004865 s/mو
جدول  2متوسط سرعت باد ،فاکتور رانش باد و میزان هماهنگی نتایج شبیهسازی در مقایسه با تصاویر ماهوارهای
باالترین میزان مطابقت

فاکتور جهش باد

سرعت باد

شبیهسازی نمونهها

69/94

029/0

07/3

نمونه اول

33/71

023/0

82/1

نمونه دوم

1. Linear Regression Equation

تاثیر سرعت باد در کشف ...

نتیجهگیری
عامــل ثابــت رانــش بــاد میتوانــد عــدم اطمینــان بــرای

نتایــج پیشبینــی حرکــت لکههــای نفتــی بــا اســتفاده
از فرمــول تجربــی باشــد .در ایــن مطالعــه اثــر ضریــب

رگبــار بــاد در مــورد حادثــه هبــی بــا شــرایط شــدید

جــزر و مــدی و مقایســه نتایــج شبیهســازی عــددی بــا 2

مجموعــه داده از تصویــر ماهــوارهای مــورد بررســی قــرار

گرفــت .مشــخص شــد کــه بهتریــن پارامترهای ســازگاری

بــا عوامــل مختلــف رانــش بــاد بهدســتآمده اســت و
فاکتــور رانــش بهینــه ،بهصــورت خطــی متناســب بــا
ســرعت بــاد اســت .بــر اســاس رابطــه رگرســیون ،یــک

علیرضا رضایی و همکاران
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معادلــه ،حرکــت ســیل نفــت بــا اســتفاده از شبیهســازی
عــددی مجــددا ً محاســبه شــد .مقایســه نتایــج بــا دادههای
ماهــوارهای نشــان داد کــه میــزان بــاالی تطبیــق بیــش از

 ،%60بهویــژه ،مــدل جدیــد بــا افزایــش دقــت تطبیــق
 %9در ســرعت بــاد شــدید و شــرایط جــوی ناپایــدار در

جــزر و مــد در مقایســه بــا مــدل متعــارف بهبــود یافــت.

بــرای اعتبــار دقیقتــر ،مطالعــات بیشــتر در مــورد ســایر
مکانهایــی کــه دارای شــرایط متفــاوت هســتند ،نیــاز

بــه دادههــای بیشــتر ماننــد توپوگرافــی انتهایــی ،جریــان
ســطحی غالــب و غیــره نیــاز اســت ،زیــرا مــدل کنونــی از

دادههــای محــدود بهعنــوان نتیجــه اولیــه حاصــل شــد.

معادلــه تجربــی پیشنهادشــده اســت و بــا اســتفاده از ایــن
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Introduction
Among marine environmental disasters, oil spills in
coastal waters are seriously affecting the ecosystem,
fisheries and the economy. Oil pollution causes
irreparable damage to the marine environment and
plant and animal life. Oil spills have a significant
disruption to the sea-based economy and have a
devastating effect on human life. Annually, 48% of
ocean pollution is related to fuel and 29% to crude oil,
and carrier tanker accidents account for only 5% of the
pollution entering the sea. Intentional contamination is
also more common than contamination reported from
shipwrecks. About 45% of oil pollution occurs when
unloading from a ship. Given that such spills occur
frequently, regular oil spills can pose a much greater
threat to marine environments and ecosystems than
oil and tanker accidents. The impact of not monitoring
petroleum products is apparently unknown, but a
major environmental impact is that seabirds land on
it by mistake. Quick and accurate determination of the
location of oil pollution is a great help in reducing the
damage caused by them [1].
Radar imaging systems, using a wide range and
different polarizations of electromagnetic waves due
to having rich information related to different aspects
of ground targets, and extracting various features for
ground surface imaging, provide useful information
related to coatings. Provide ground. This information
provided in the field of phase and amplitude, allows the
diagnosis and identification of various geographical
features [1]. Therefore, radar imaging systems have
been considered as an efficient and powerful tool in
the study of the earth's surface.
In various articles including the article of Ms. Shahla
Habibi, Zanjani et al. [2], Mr. Ali Akbar Motakan et
al. [3], Mr. Kaykhosravi Abbas et al. Behzad Raigani
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et al. [4], Mr. Dariush Yousefi Kobria et al. This
focus is on this issue, despite the careful study and
implementation of oil slick detection and classification
of these images, there is still a gap in the use of artificial
intelligence algorithms and in the optimization of
this process, only in the article by Mr. Yaser Rezaei
et al. [5] in Quarterly Signals and signaling systems
and data processing have dealt with this issue, ie the
classification of various images, including oil slicks,
and the determination of hyper parameters. This article
addresses this issue.
Materials and Methods
In this paper, several images collected using space
operating systems from December 8 to 25, 2007,
one optical image obtained by the Compass-2 MSC
(multitherapy camera) and two SAR images by
Sentinel-1 and TerraSARX for comparison Used with
simulation results.
Figure 1 shows coverage areas and Table 1 shows data
capture time, sensor mode, polarization, arc width,
spatial resolution, wind direction and wind data at
AWS automated meteorological stations. In this study,
multidimensional images were used using geometric
correction with reference to aerial optical images.
The oil-covered areas were extracted by the image
light threshold. For SAR information, radiometric
calibration was first performed to calculate the radar
cross-section (NRCS) and geometric correlations were
applied to match the Senteinel-1 image and aerial photographs. Figure 2 shows the SOC Geocoded images
obtained at 2 different times. In this paper, the preliminary results of simulating the movement of oil slicks
in the Hebei accident are presented, which include the
dispersion and prevention of oil flood movement, using satellite data and ocean models.
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Fig. 1 Map of satellite data and information coverage in the
study area (around Hebei Oil Tanker).

Fig. 2 TerraSAR-X and Senteinel-1 satellite coverage area
map.

A wind drift factor was used in the simple experimental
formula, which is the result of limited performance in
the initial oil transfer, and in addition, a quantitative
evaluation model was developed for strong wind
characteristics and seasonal wind changes on the
west coast of Korea. In this model, the wind spinning
coefficient is not constant and causes confidence in
measuring the position of oil slick movement, and the
change of wind erosion factor and the variable of oil
slick distribution level may be more visible.
In this paper, the data used include satellite SAR data
obtained by two different satellites in the C-band and
X-band, and ground-based AIS reports are provided by
regional ships broadcast by satellites on the ground.
AIS datasets SAR images are used to further identify
naval targets.
In this paper, the flow of oil by wind (with constant
elongation coefficient) and the random diffusion of
oil particles by the average algorithm (WDO) in 3
dimensions, including the effects of evaporation,
emulsion and particle decomposition using the life
of petroleum particles are experimentally derived.
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It depends on factors such as the type of oil and its
thickness. This model requires a lot of information on
the oil and the polluted environment, so it is complex
and time consuming, but it has been used because of its
high accuracy in predicting the movement of oil slicks.
This research consists of four basic steps. At first, a
set of polarimetric features were extracted by existing
methods (main data features, target parsing features
and SAR separators) by Polsar software, then in the
preprocessing stage to remove noise and normalize.
The data was processed and in the next step the
training data was generated, then the solution of all
time separation of oil-like materials (Lookalike),
feature selection and determination of optimal
parameters were used using CNN neural network. And
the classification results are obtained using a trained
network structure. After evaluating the suitability of
each answer at each stage of repetition by classifying
the support vector machine and moving towards the
optimal answer, an attempt was made to select the best
suggested answer and the algorithm continued until the
stop condition was provided. An experimental formula
was then used to calculate wind data. Dispersion and
oil spill prevention were estimated using satellite data
and ocean models [7].
Results and Discussion
In practical applications, the movement of oil slicks
is predicted in a coordinate system consisting of mesh
networks. In the present study, the cell size was used
as the binary and wind fields, ie 500 × 500 m, to be
converted to a binary image. Cells that simulate virtual
particles in a binary image are considered first. Cells
are then selected that overlap with binary images of
satellite particles containing petroleum particles. In the
next step, the simulated virtual particles are expanded
as follows, using structural elements in morphological
image processing. During the simulation, a particle
moves along the path at the speed specified by
Equation (1) [8].
Voil=Vcurrent+(Vwind*Q)
(1)
Then the average velocity vector (average velocity
and direction) Vmean of this particle is calculated and its
initial point is assigned to the position of the particle
at the end of the simulation. Physically, this process
means that cells that have passed through a virtual
medium-velocity oil particle at a moderate direction
during the simulation period are covered with oil
stains. The matching rate is defined as the number of
overlapping cells in the Nsim simulated image as defined
as the number of cells in the Nsat satellite image.
Comparing the jump and wind speed parameters
by Senteinel-1 and TerraSAR-x satellites with the
simulated data, the following line graph is obtained:
case1 shows TerraSAR-x satellite and case2 shows
Senteinel satellite.
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Comparing the jump and wind speed parameters
by Senteinel-1 and TerraSAR-x satellites with the
simulated data, the following line graph is obtained in
Figure 3: case1 shows TerraSAR-x satellite and case2
shows Senteinel satellite.

Fig. 3 Numerical simulation diagram of wind motion using
an experimental formula.

As shown in Figure 3, there is almost a linear relationship between wind speed and wind drift factor.
Table 1 shows the numerical results obtained from two
simulated samples in comparison with satellite images
in Figure 3, as can be seen from the last column of
the table, there is a good match between the simulated
sample and the experimental sample.
Table 1 Mean wind speed, wind drift factor and degree of coordination of simulation results compared to satellite images.
Simulation of w i n d Wind jump Highest level
samples
speed
factor
of compliance
The
first 3. 07
example

0.029

94.69

The second 1.82
example

0.023

71.33

Conclusions
The constant factor of wind drift can be the uncertainty
for the results of predicting the movement of oil slicks
using the experimental formula. In this study, the effect of wind storm coefficient on Hebei incident with
severe tidal conditions and comparing the results of
numerical simulation with 2 data sets from satellite
image were investigated. It was found that the best parameters for adaptation to different wind drift factors
were obtained and the optimal drift factor was linearly
proportional to the wind speed. Based on the regression relation, an experimental equation is proposed
and using this equation, the oil flood motion was recalculated using numerical simulation. Comparison of
the results with satellite data showed that the high rate
of adaptation was more than 60%, especially the new
model with an increase in adaptation accuracy of 90%
at high wind speeds and unstable weather conditions
at low tide compared to the conventional model. For
more accurate validation, further studies of other sites
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with different conditions require more data, such as
terminal topography, dominant surface flow, etc., because the current model is derived from limited data as
a preliminary result.
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