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Дипломдық жұмыстың мақсаты:  

       Каспий теңізінің Қазақстандық бөлігіндегі мұнай дақтарының көлемін 
анықтау 
Дипломдық жұмыстың міндеттері:  

 - Каспий теңізінің бетіндегі барлық факторларға сүйене отырып, 

оптимальды түсіру әдісін таңдау; 

-ArcGIS PRO, ErdasImagine Qgis геоинформатикалық бағдарламаларда 

модельдеу жүргізу. 
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I. КІРІСПЕ 
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Қазіргі уақытта су қоймаларында мұнайдың төгілуі әлемдік қоғамдастықтың үлкен 

проблемалары болып табылады. Егер судағы мұнай көлемі азаймаса, жақын арада бізді 

экологиялық апат күтеді. Қазір мұнай дақтарын мониторингілеу үшін көптеген құралдар, 

соның ішінде Жерді қашықтықтан зондтау үшін радиолокациялық аппаратурамен 

жабдықталған ғарыш аппараттары да пайдаланылады. Бұл жұмыста Каспий теңізі су 

айдынындағы Мұнай дақтарының көлемін анықтау үшін ArcGIS геоақпараттық 

бағдарламалық қамтамасыз ету базасында ғарыштық бейнені талдау қарастырылады. 



II. Каспий теңізінің бетінде мұнай дақтарының өзгеру 
диаграммасы 
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Диаграмма 1 – Каспий теңізінің бетіндегі мұнай дақтарының өзгеру диаграммасы 



Сурет 2  – Желдің түсіру процесіне әсері 

IV. Түсірудің оңтайлы режимі үшін теңіз бетіндегі жел шарттар 



III. Синтезделген апертурасы бар ғарыштық 
радиолокаторларды шолу режимдері 

Сурет 1  – Синтетикалық диафрагмалық 

кеңістіктің радарына шолу режимдері  
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Кең қармауыш режимде басып алу 

жолағы үлкен, бірақ төмен 

кеңістіктік рұқсат. Маршруттық 

режимде басып алу жолағы 

орташа және тиісінше орташа 

кеңістіктік рұқсат. Прожекторлық 

режимде ең төменгі кеңістіктік 

қамту бірақ жоғары кеңістіктік 

рұқсат 



V. ArcGIS PRO базасындағы деректерді талдау 
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Сурет 3 - Растрлық мәліметтерді құру 



V. ArcGIS PRO базасындағы деректерді талдау 
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Сурет 4 – Мозайка жасау 
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V. ArcGIS PRO базасындағы деректерді талдау 
 

Сурет 4 – Импортталған кескіннің байланыстырылу дәлдігі 
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V. ArcGIS pro базасындағы деректерді талдау 
 

Сурет 5– Мұнай дағының қажетті ауданы 
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V. ArcGIS PRO базасындағы деректерді талдау 
 

Сурет 6– Мұнай дақтарының таралу тығыздығы 
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V. ArcGIS PRO базасындағы деректерді талдау 
 

Сурет 7 – Жүктелген бейнедегі мұнай дағының болжалды ауданы 

 



14 

V. ArcGIS PRO базасындағы деректерді талдау 
 

Сурет 1  – Төгілу көлеміне байланысты майлы 

қабықтың әртүрлі тарату режимдерінің ұзақтығы 

Осы режимдерге сүйене отыра біз 

берілген мұна й дағының 

қалыңдығы 87 мкм екенін анықтай 

алдық. ArcGIS PRO 

бағдарламасындағы өлшеу 

әдістері арқылы берілген дақтың 

ауданы 33,62 шаршы км екенін 

есептедік. 𝑉 = ℎ𝑆 формуласына 

сүйене отырып, мұнай дағының 

көлемі 1506 литр екеніне көз 

жеткізе аламыз 



     

15 

Бұл жұмыста барлық ауа райы мен жел жағдайларын ескере отырып, Каспий теңізінің 

қазақстандық бөлігінің бетін түсірудің оңтайлы әдісі іріктелді. Оңтайлы түсіру ауқымы мен 

радиолокациялық суретті өңдеу әдісі таңдалды 

Бұл жұмыста одан әрі өңдеу, есептеу және моделдеу үшін бір радиолокациялық сурет алынды. 

Бір мұнай дақтарының мысалында топографиялық 2D картаның бетіне растрлық бейнені қосу 

бойынша геоақпараттық қосымша негізінде жұмыстар кешені өткізілді. Карта бетіне дақтарды 

одан әрі тасымалдау үшін кескінді кеңістіктік байлау жүргізілді. Сондай-ақ, Каспий теңізінің 

бетінде мұнай өнімдерінің таралу тығыздығы бөлшектелді. Бұл дақтың ауданы әртүрлі құрал мен 

талдау әдістерімен есептелген. Сондай-ақ, су бетінде мұнай сликтерінің ағуы слик қалыңдығын 

әрі қарай анықтау үшін қозғалыстары біріктірілді. Python бағдарламалау тілінде формулалар мен 

құралдардың көмегімен көлем есептелген. Бұл апатты жағдайларды толық бақылауға және осы 

төгілулерге уақтылы ден қоюға мүмкіндік береді 

  

 

 

 

 

 

VI. Қорытынды 
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