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REZUMAT. Centrul de Competenţă în domeniul tehnologiilor spaţiale – COSMOMAR, în calitatea sa de centru, a 
fost dezvoltat în scopul utilizării tehnologiilor spaţiale și a datelor obţinute prin teledetecţie. În dezvoltarea 
aplicaţiilor de monitorizare și evaluare rapidă a stării mediului marin și costier, a urmărit încă de la înfiinţare, atât 
dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare pentru facilitarea cooperării între factorii de interes local și regional, 
cât și dezvoltarea de aplicaţii specifice Programului Global de Monitorig pentru Mediu și Securitate - GMES. În 
cadrul lucrării, vor fi prezentate rezultatele parţiale asupra procesării fluxului de date și informaţii spaţiale 
provenind de la diferiţi senzori privind calitatea apei marine și costiere, aferente ţărmului românesc. 

Cuvinte cheie: procese costiere, teledetecţie, ocean color, analiza statistică a parametrilor hidrologici marini, 
soluţii inginerești de management al ariilor de îmbaiere. 

ABSTRACT. The Competence Centre Cosmomar, having the overall goal the development of the application of the 
spatial and remote sensing technologies towards the monitoring and rapid assessment of the marine and 
coastal environment state, as implementation of GMES's procedures at the smaller scale, it has specific activities 
within water quality and coastal ecological state rapid evaluation domain. Certain partial results will be presented 
in this regard in the present work. 

Keywords: coastal processes, remote sensing, ocean colour, statistical analysis of the marine hydrological 
parameters, bathing areas management technical solution. 

1. INTRODUCERE 

În scopul dezvoltării durabile a zonei costiere, 
cercetările complexe, multi şi inter-disciplinare 
legate de conservarea mediului marin şi costier, dar 
şi de planificarea dezvoltării socio-economice aferentă 
zonei costiere, au căpătat o pondere tot mai 
importantă.  

Este cunoscut faptul că, în special problema 
calității apei marine este în legătură cu compoziţia 
apei, sub efectul proceselor naturale şi antropice, şi 
are o deosebită importanță în special în zonele 
costiere, depinzând nu numai de condiţiile chimice 
ale apei, dar şi de cele fizice şi biologice. Calitatea 
apei este descrisă, de asemenea, de o serie de 
parametri/indicatori specifici, care sunt măsurați, în 
general, în termeni de concentraţie a constituenţilor, 
prin compararea cu criteriile şi standardele de 
calitate a apei. Pentru descrierea distribuţiei acestor 
parametri de stare a mediului marin şi costier la scări 
sinoptice, tehnicile de teledetecție au înregistrat o 
dezvoltare semnificativă.  

Pe plan internaţional (UNEP 2003) se menționează 
explicit folosirea teledetecției ca tehnică comple-

mentară în sprijinul măsurării unor parametri 
importanţi ai calității apei marine costiere, în speţă: 
„clorofila, distribuţia materialului în suspensie, şi 
turbiditatea”. În plus, se recomandă dezvoltarea 
experimentelor de integrare a datelor de teledetecție 
cu observaţiile in situ, având ca obiectiv obţinerea 
periodică a hărţilor de indicare a ariilor costiere 
predispuse procesului eutrofizării, precum şi unui 
intens răspuns morfologic la acţiunea factorilor de 
mediu marin.  

Tehnologiile de teledetecție, ca mijloc de eva-
luare, gestionare şi protejare a resurselor costiere, 
sunt tehnologii deja cunoscute şi folosite cu succes 
de câteva decade. În timp ce teledetecția şi-a dovedit 
utilitatea în aplicaţiile pe mare deschisă, este încă în 
dezvoltare tehnologia folosită în zonele costiere.  

2. CERCETĂRI EXPERIMENTALE  

Metodele de procesare a imaginilor satelitare sunt 
specifice fiecărui satelit și fiecărui senzor plasat pe 
orbită. În domeniul optic, pentru mărirea posi-
bilităţilor de interpretare a imaginilor multispectrale 
se folosesc o serie de prelucrări specifice. Unele 
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dintre aceste prelucrări pot fi utilizate ca noi straturi 
de informaţie ce se pot adăuga la benzile imaginilor 
multispectrale. 

Principalele metode de prelucrarea a imaginilor 
satelitare multispectrale pentru monitorizarea zonelor 
costiere sunt: analiza principalilor componenţi 
(PCA- Principal Components Analaysis), indici de 
vegetaţie, detectarea schimbărilor (change detection), 
îmbunătăţirea contrastului. Pentru mărirea posi-
bilităţilor de interpretare a imaginilor multispectrale 
se folosesc o serie de prelucrări specifice. Unele din 
aceste prelucrări pot fi utilizate ca noi straturi de 
informaţie ce se pot adăuga la benzile imaginilor 
multispectrale. 

Analiza principalilor componenţi (PCA- Prin-
cipal Components Analaysis). Dacă sunt examinate 
imaginile fiecărui canal al unei imagini 
multispectrale, indiferent de mijlocul prin care a fost 
obţinută (foto sau scanner), se observă destul de uşor 
că în unele dintre acestea există similarităţi care le 
fac adesea greu de deosebit. Acest lucru este mai 
pregnant pentru dispozitivele care au o rezoluţie 
spectrală mai modestă, cum sunt mijloacele fotogra-
fice sau scannere  HRV (sateliţii SPOT). Observaţia 
este mult mai bine pusă în evidenţă de scatero-
gramele a două perechi de canale alăturate spectral 
în care se remarcă tendinţa de grupare a punctelor 
de-a lungul unei drepte de regresie (sub forma unei 
elipse turtite), ceea ce relevă corelaţia dintre canale. 
Dreapta de regresie reprezintă corelaţia maximă. 
Acest fapt arată redudanţa informaţională care există 
între canale. 

Dacă s-ar efectua o transformare de coordonate 
(translaţie plus rotaţie), astfel încât axele elipsei în 
care se înscriu punctele scaterogramei să devină 
noile axe de coordonate, se obţine un nou sistem de 
coordonate în care punctele nu mai sunt corelate. 
Axa mare a elipsei numită componenta principală nr. 1 
(PC1) conţine cea mai mare parte a informaţiilor 
(70-80%) iar cea mică, numită componenta principală 
nr.2 (PC2), restul de informaţii. Avantajul major al 
unei astfel de transformări îl constituie concentrarea 
informaţiei în primele 2-3 componente principale 
astfel încât, prin vizualizarea acestora într-o imagine 
fals color compus (de exemplu: PC1 – roşu, PC2 – 
verde, PC3 – albastru) aproape toată informaţia se 
concentrează în noua reprezentare ceea ce măreşte 
posibilitatea de interpretare vizuală a imaginilor 
prelevate asupra sectorului terestru al zonei costiere. 

Modalităţi de detectare a schimbărilor. Există 
mai multe modalităţi de detectare a schimbărilor, 
interpretarea vizuală fiind una dintre acestea. Prin 
compararea vizuală a două imagini înregistrate la 
date diferite se pot detecta schimbările în acoperirea 
terenului sau în starea vegetaţiei, în particular a 
vegetaţiei forestiere. Metoda este eficientă dacă este 

aplicată de operatori experimentaţi şi care cunosc 
bine zona respectivă, dar este extrem de laborioasă şi 
necesită timp îndelungat pentru suprafeţe mari. Este, 
de asmenea, influenţată destul de mult de factorul 
subiectiv. Interpretarea vizuală poate fi semnificativ 
îmbunătăţită prin utilizarea unor proceduri de 
îmbunătăţire a imaginii, fie prin utilizarea funcţiei de 
imagine (manipularea contrastului) fie prin aplicarea 
unor filtre spaţiale. De asmenea pot fi utilizate în 
paralel diverse prelucrări spectrale (de exemplu PCA 
sau indici de vegetaţie). 

Procedurile de prelucrare automată sunt mai 
rapide dar pot induce confuzii datorită punerii în 
evidenţă a unor variaţii care nu reprezintă schimbări 
reale, datorită factorilor de perturbare enumeraţi mai 
sus. În final rezultatele prelucrării automate trebuie 
supuse unei analize pentru interpretarea diferenţiată 
a rezultatelor. Aceste proceduri se pot împărţi în 
două grupe majore: cele bazate pe efectuarea 
diferenţei (aritmetice) între valorile pixelilor şi cele 
bazate pe clasificare automată. 

Diferenţa între valorile pixelilor poate fi aplicată 
asupra valorilor iniţiale ale pixelilor sau asupra unor 
valori obţinute din prelucrări ale imaginilor. Apli-
carea diferenţei între valorile iniţiale este limitativă 
datorită faptului că se pot utiliza o dată doar două 
benzi similare. În cazul diferenţelor subtile aceasta 
nu este suficient. Se pot aplica de asmenea prelucrări 
ulterioare pentru a scoate în evidenţă schimbările, 
sub aceleaşi rezerve menţionate mai sus. Prelucrarea 
iniţială permite utilizarea simultană a informaţiilor 
din mai multe benzi spectrale. 

Imbunătăţirea contrastului – este o metodă în 
care se urmăreşte modificarea nivelului de gri al 
pixelilor în scopul obţinerii unei imagini digitale cât 
mai adecvate interpretării ulterioare. Caracteristicile 
pe care va trebui să le îndeplinească imaginea 
rezultată depind de specificul aplicaţiei şi destinaţie. 
Datorită acestei dependenţe de context, îmbună-
tăţirea imaginilor în aplicaţiile de teledetecţie are un 
caracter interactiv, de regulă rezultatul fiind obţinut 
în urma mai multor încercări succesive. 

În cazul îmbunătăţirii imaginilor, obiectivul este 
de a obţine o imagine calitativ mai bună faţă de 
imaginea neprelucrată, într-un sens definit de către 
aplicaţia specifică. Calitatea îmbunătăţită a imaginii, 
menţionată anterior, este dependentă de aplicaţie şi 
context, în acest caz, imaginea ideală ne fiind 
definită în mod explicit. 

Algoritmii de îmbunătăţire a imaginilor pot fi 
grupaţi în următoarele clase principale: 
 modificarea contrastului-distribuţiei nivelelor 

de gri; 
 reducerea gradului de degradare a imaginii; 
 vizualizarea unor date bidimensionale sub 

forma unor imagini compozite (non-image data). 
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Metodologia folosită pentru analiza schimbări-
lor morfologice produse în zona costieră marină 
romanească. Pentru a analiza schimbările morfo-
logice produse în zona costieră marină au fost 
folosite până în prezent imagini satelitare din  1975, 
1985, 1990, 1996, 2000. Procesul de realizare a unei 
hărţi raster care să pună în evidenţă modificările 
produse în zona costieră marină implică parcurgerea 
a două etape:  
 trecerea imaginilor în acelaşi sistem de co-

ordonate; 
 clasificarea fiecărei imagini în două clase: apă, 

uscat. 
Trecerea  imaginilor în acelaşi sistem de coordo-

nate a fost făcută rectificând cele două imagini 
satelitare MSS ( 1975 şi 1985) pe baza unor repere 
identificate atât în imagini cât şi în harta Topo 
Militară sc 1:50 000 cu ajutorul softului de procesare 
imagini satelitare – ERMapper. Pentru a obţine o 
bună rectificare au fost folosite 9 GCP (ground 
control point). Rezoluţia spaţială a imaginilor 
satelitare din 1875 şi 1985 de tipul LANDSAT MSS 
fiind de 70 m, imaginea rezultată în urma rectificării 
are o eroare spaţială de sub 70 m. Acest lucru a fost 
obţinut pentru că RMS (Root Mean Square) era de 
sub 0,5 pixeli pentru fiecare GCP. Pentru imaginile 
satelitare LANDSAT TM (1990, 1996, 2000) care 
au rezoluţia spaţială de 30 m rectificarea a fost 
făcută cu un RMS sub 0,5 pixeli pentru fiecare GCP, 
imaginea rezultată în urma rectificării având o eroare 
spaţială de sub 30 m.  

Clasificarea imaginilor în două clase: apă, uscat  
poate fi făcută folosind metoda intervalelor spectrale 
(threshold) specifice fiecărei clase. Se pot folosi atât  
softuri clasice  „pixel base” cât și ultima generaţie de 
softuri pentru procesarea imaginilor bazate pe 
obiecte imagine. Până în prezent au fost folosite 
softurile clasice. Pentru clasificarea imaginilor din 
1990,1996 a fost folosit acelaşi algoritm cu valorile 
spectrale puţin modificate. 

Suprapunerea celor cinci imagini clasificate şi 
analiza lor a fost realizată prin producerea în 
ArcView a gridurilor corespunzătoare imaginilor 
clasificate. Gridurile astfel obţinute au fost supra-
puse pentru a evidenţia modificările în morfologia 
coastei precum şi dinamica acestora.  

Rezultatul final al comparării imaginii clasificate 
este o hartă având 5 straturi, cu ajutorul cărora sunt 
evidenţiate zonele care au suferit schimbări 
morfologice evidente în intervalul studiat. Ea este în 
proiecţie Gauss-Kruger şi poate fi folosită pentru 
evaluarea suprafeţelor care au suferit modificări în 
acest interval. Pentru a realiza această evaluare 
metoda cea mai utilizată este de a vectoriza coasta 
pentru toate straturile. 

Metodologia de analiză a imaginilor satelitare 
pentru obținerea parametrilor de calitate ai apei 

marine/costiere. Întrucât studiul proceselor costiere 
constituie un domeniu dificil, dată fiind com-
plexitatea şi marea variabilitate a condiţiilor care 
caracterizează zona marină costieră, precum şi 
multitudinea nivelurilor de interacţiune dintre 
elementele sistemului costier, este necesară sinteza 
datelor şi informaţiilor referitoare tipul modelelor şi 
algoritmilor potriviţi de corecţie atmosferică incluse 
în SeaDAS/software de procesare a datelor satelitare 
provenind de la MODIS Aqua, satelitul NASA inca 
in functiune. 

Astfel au fost parcurse următoarele etape : 
1) selecţia componentelor sistemului informatic, 

a tipului şi calității datelor de teledetecție oferite de 
NASA; 

2) extracţia şi prelucrarea datelor primare de 
teledetectie; 

3) evidenţierea caracteristicilor sinoptice afe-
rente zonei costiere româneşti şi analiza indicatorilor 
de calitate a apei marine şi costiere pe diferite scări 
spatio-temporale; 

4) evaluarea/cartarea tipurilor de impact/raspuns 
costier. 

Pentru selecţia datelor şi informaţiilor existente 
pe internet, activitățile procesare cuprind într-o 
primă etapă actualizarea şi analiza preliminară a 
datelor de mediu marin şi costier, anuale şi 
multianuale.  

Pentru sprijinul activității de delimitare spaţială, 
de prim ordin în procesul de implementare a  pre-
vederilor managementului integrat costier (ICZM) 
sunt adecvate câteva metode de clasificare a zonelor 
costiere, precum şi de cartare a liniei țărmului cu 
ajutorul senzorilor de înaltă rezoluţie tip Ikonos 
(1 m/pixel), sau WorldView2/3 (30cm/pixel). 

3. REZULTATE  

Utilizând cele 5 straturi, au fost identificate 
zonele de coastă care au suferit schimbări morfo-
logice semnificative, determinând o schimbare a 
calității apelor lagunelor create de  insulele barieră 
din zona gurilor Dunării. Fiecare zonă  este pre-
zentată detaliat în hărţile din figura 1.  

Analiza calitativă a acestor hărţi evidenţiază 
câteva aspecte importante legate de procesul de 
depunere: 
 apariţia insulei în faţa golfului Musura ridică 

problema graniţei cu Ucraina care până acum a fost 
pe braţul Musura şi care trebuie redefinită în 
concordanţă cu această modificare morfologică 
(fig. 1.a). 
 altă modificare majoră este  deplasarea insulei 

Sahalin  spre uscat cu aproximativ 700 m, creşterea 
în lungime cu 3,8 km şi în lăţime cu până la 200 m 
(fig. 1.b). Rata de creştere în lungime a insulei 



APLICAŢII SPAŢIALE DE OBSERVARE A PĂMÂNTULUI, APLICATE ZONEI MARINE ȘI COSTIERE ROMÂNEȘTI 

 

Buletinul AGIR nr. 4/2015 ● octombrie-decembrie 25

calculată folosind această metodologie, între anii 
1975-1990 este de 167  m/an fiind foarte apropiată 
de rata  estimată anterior  de 150 m/an  (Gâştescu, 
1986). 
 procesele importante de sedimentare sunt 

evidenţiate în zona golfului Musura unde lăţimea 
maximă a depozitelor apărute între 1975  şi 2000 
este de 500 m, această zonă fiind cea mai activă, 
urmată de zona de sub bara Sulina unde lăţimea 
depozitelor este de până la 400 m. Restul zonelor 
costiere sunt mai puţin supuse procesului de 
sedimentare, lăţimea maximă a depozitelor fiind de 
maximum 150 m pe tot intervalul 1975-2000. 
 după 1990 insula Sahalin nu a mai crescut în 

lungime iar lăţimea acesteia a început să scadă. 
Analizând datele cantitative se observă pentru 

zona Musura este  o modificare importantă a ratei de 
depunere, corespunzand proceselor de colmatare 
determinate de curgerea modificata in delta secun-
dară a Chiliei (fig. 2). Tot din anul 1990 se observă o 
diminuare a suprafeţei insulei Sahalin (fig. 2) cu 
toate că lungimea insulei a rămas aproximativ 
aceeaşi. 

Conform graficului din figura 2 zona Sahalin  
până în anul 1990 a fost o zonă în care predomină 

procesul de depunere, după această dată fenomenul 
predominant a fost cel de eroziune. Dacă în anul 
1990 suprafaţa peninsulei ajunsese la 670 ha, în anul 
1996 scăzuse la 620 ha și la 450 ha în anul 2000. 
Conform cu aceste date, rata de erodare între 1990 şi 
1996 a peninsulei a fost de 8,3 ha/an. Aşa cum se 
observă, între anii 1996 şi 2000 rata de erodare a 
peninsulei Sahalin creşte ajungând la 42,5 ha/an. 
Între 1990-2000 în zona cea mai activă ţărmul s-a 
retras cu 350 m. Dacă această rată anuală se va 
păstra (deşi se pare că tendinţa este de mărire a ratei 
de erodare), în 10 ani această peninsulă va dispărea.  
Va rămâne doar o insulă în partea de sud a pen-
insulei actuale care îşi păstrează încă tendinţa de 
creştere.  

În dinamica sa, insula  Sahalin cunoaşte în 
prezent o evoluțe accelerată. Desi partea sa de SV 
migrează în prezent spre VSV, cu tendinţa de a se 
apropia şi racorda de ţărm în zona Ciotica – Zătoane, 
în acest proces a existat o rupere în iarna anului 
2012-2013. În prezent aceasta ruptura este în curs de 
refacere, fapt perceput și datorită nivelelor scăzute 
ale Dunării, în vara anului 2015, când debitele au  
atins valori istorice, similare celor din anul 2003 
(fig.3).  

 

     

a                                                                            b 

Fig. 1. Suprapunerea datelor satelitate pentru insulele barieră aferente coastei Deltei Dunării.  

 

Fig. 2. Variaţia suprafeţelor în zona insulelor barieră aferente coastei Deltei Dunării. 
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Fig. 3. Refacerea pe perioada verii 2015 a continuitatii insulei barieră Sahalin (3.a. Ladsat 8 si 3.b masuratoareDGPS). 

                           

Fig. 4.   Distribuţia temperaturii suprafeţei apei marine – SST (20 mai 2003) (bbp_667 model_carder). 

Aceste schimbări hidromorfologice au modificat 
chimismul apei în zona adiacentă, reflectata în 
indicatorii fizico-chimici din zona de interes, care au 
fost supuşi unei influenţe continue datorate regimului 
specific de interacţiune dintre apa fluvială şi apa salină 
marină, cu efect asupra stării ecologice a lagunei 
formate. 

Rezultatele evaluării imaginilor satelitare, de tip 
ocean-color, asupra dinamicii maselor de apă obţinute 
prin comparaţia acestora cu valorile înregistrate in 
situ, constituie baza adoptării diferitelor sisteme de 
opimizare a procesului de management, respectiv, de 
luare a deciziilor. Astfel, determinările asupra 
impactului (efectelor pozitive şi negative) diferitelor 
amenajări de extindere şi protecţie existente, asupra 
circulaţiei hidrodinamice în apropierea țărmului 
includ recomandări ale unor măsurilor concrete de 
protecţie şi conservare, dar şi de monitoring costier.  

Pentru situaţia unor debite reduse pe cele trei braţe 
ale Dunării, datele satelitare evidentiază o scădere a 
dominării apelor costiere de către componenta 
sedimentelor în suspensie (fig. 4 – imagini satelitare 
MODIS) fapt care are un efect asupra principalilor 
parametrii de stare ecologică (temperatura suprafeţei 
apei şi clorofila a), în legătură cu coeficientul de 
împrăștiere în spaţiu, bb (back-scattering). 

4. CONCLUZII 

Schimbările pe scară largă ale suprafeţei 
pământului se desfasoară în mod specific, foarte 
rapid în zonele costiere. Teledetectia satelitară este 

poate singurul sistem capabil sa înregistreze aceste 
schimbări la o rezoluţie spaţială şi temporală cores-
punzătoare, furnizând detalii asupra zonelor afectate 
şi asupra ritmurilor de schimbare cu care se 
desfasoară aceste schimbări.  

Sistemele de teledetectie maximizează informaţia 
şi aria de acoperire într-un mod corespunzător gratuit 
sau/şi la un preţ minim. Teledetecția a devenit o 
tehnologie a administratorilor resurselor costiere, 
întărind conexiunea dintre aceştia şi inginerii 
activând în domeniul tehnic al preluării imaginilor 
de la distanță. Constelaţia de senzori satelitari poate 
fi angrenată într-un mod sinergic, diferitele surse de 
date complementare (cu rezoluţii spaţiale, spectrale, 
temporale, radiometrice diferite) şi bazele de date 
GIS pot fi cuplate/fuzionate într-un singur produs 
pentru analize continue datorită noilor tehnici 
informatice. Produsele aplicatiilor acestor tehnologii 
pot contribui la dezvoltarea unui proces avizat de 
luare a deciziilor.   
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