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Įvairių sensorių matavimų padengimas laike ir erdvėje 
(IOCCG Report Nr. 1, 1998)

Vandenyno "spalva" iš Envisat MERIS 
2009/2010



• Atvira priekrantė su smėlėtais 
paplūdimiais;

• Vyrauja PV krypčių vėjai (Kelpšaitė ir kt., 
2011);

• Išteka Kuršių marių vanduo, kur Chl a
koncentracija siekia 110 µg/l (Pilkaitytė ir 
Razinkovas, 2007);

• "Neigiamas" Secchi gylis 

• Druskingumas Baltijos jūros priekrantėje 
kinta nuo 5-7 ‰ iki 0,5-5 ‰ Klaipėdos 
uosto rajone (Daunys et al., 2007);
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Tikslas: atlikti standartinių algoritmų validaciją
su in situ duomenimis



Tyrimų medžiaga ir metodai 

“Puta” (Klaipeda University)

“Darius”
(fishermen's)

“Ship-off-opportunity”

“Zaibas”





• In situ duomenys
– Chlorofilas a (µg/l) – spektrofotometrinis metodas (Jeffrey and Humphrey, 1975);
– CDOM (m-1) – spektrofotometrinis metodas (Kirk, 1994);

– TSM (mg/m3) – svėrimo metodas (Strickland & Parsons, 1972);

• Secchi gylis (m), temperatūra (°C), druskingumas (‰);
• Meteorologiniai parametrai, bangos;

• Palydoviniai duomenys: Envisat MERIS FR (300 m), algoritmai IPF, 
FUB/Wew and C2R;

• Statistinė analizė:
– GAM (angl. generalised additive modeling) - R 2.12.1, 

• Priklausomas kintamasis: ysat.data-xin situ

• Nepriklausomi kintamieji: druskingumas (CDOM, TSM, Secchi), temperatūra, stoties padėtis: 
Off_sh, CN, CS, ėmimo laikas, mėnuo, sezonas

MAE – vidutinė absoliuti paklaida (angl. mean absolute error);
ysat – palydovo duomenys;
xin_situ – in situ matavimai;
n – atvejų skaičius.n

xy
MAE situinsat 
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Rezultatai: chlorofilas a

7.280.520.7278C2R

8.600.690.8378FUB unfl.

3.770.770.8869FUB

6.380.240.4961IPF unfl.

3.950.750.8741IPF

MAER2rn

IPF IPF unfl.

FUB FUB unfl. C2R
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Transect plots along ship routes with dedicated measurement stations shows the tendencies 
of both measurement techniques and avoid the problems caused within the direct pixel-to-
point comparison.

Rezultatai: chlorofilo a pokyčiai palei laivo 
trajektoriją (2010-05-20)
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Rezultatai: chlorofilo a pokyčiai palei laivo 
trajektoriją (2010-05-20)
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GAM modelis FUB algoritmui

F reikšmė

9.10.4St. padėtis

74 %51 %

12.84.5Sezonas

18.20.3Mėnuo

4.4-Mėg. laikas

12.811.3Druskingumas

8.86.8Temperatūra

C2RFUB



Apibendrinimas 

• Validacijos rezultatai parodė, kad palydovinės informacijos 
taikymas mokslinių tyrimų ir monitoringo tikslams yra daug 
žadantis;

• Taikytini yra visi testuoti algoritmai, tačiau C2R atveju yra 
reikalingi regioniniai perskaičiavimo koeficientai;

• Ryšį tarp satelito ir in situ chlorofilo matuoto koncentracijų
labiausiai įtakojo Kuršių marių vandens įtekėjimas;

• Dispersijos dalis, kuri liko nepaaiškinta, gali būti įtakota kitų
parametrų - atmosferos korekcijos netikslumo, absorbcijos 
neatskyrimo ir kt. 
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EEE - Lietuvos jūrų išteklių darniojo valdymo sistema taikant
naujoviškas stebėjimo, modeliavimo priemones ir ekosistemų metodą


