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Pavadinimas 

VANDENS KOKYBĖS MODELIAVIMAS 

WATER QUALITY MODELLING 

 

Būtinas pasirengimas modulio studijoms 

Technologijos mokslų srities (privalumas Aplinkos inžinerijos mokslo krypties) magistro (arba 

vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis laipsnis. 

 

Pagrindinis tikslas 

Susipažinti su medžiagų pernašos bei jų transformacijų vandens terpėje procesų modeliavimu, įgyti 

žinių, įgalinančių nustatyti vandens bei medžiagų balanso elementus ir prognozuoti jų būklę 

keičiantis gamtiniams veiksniams ir antropogeninei veiklai.   

 

Suteikiamos žinios ir gebėjimai 

Studentai turi: 

Iš skyriaus Modelio samprata: 

- suteikiamos žinios nusakančios fizikinių, loginių ir matematinių modelių sampratą; 

- suteikiamos žinios nusakančios skaitmeninio eksperimento sampratą; 

- suteikiamos žinios nusakančios vandens kokybės sisteminės analizės principus; 

Iš skyriaus Skaitmeniniai metodai ir matematinis modeliavimas: 

- suteikiamos žinios apie modelio parametrus, laiko intervalus ir pradines bei kraštines sąlygas; 

- suteikiamos žinios apie uždavinių optimizavimą ir tikslo funkciją; 

- suteikiami gebėjimai įvertinti modelio kokybę ir kurti scenarijus. 

Iš skyriaus Medžiagų migracijos atmosferoje modeliai: 

- suteikiamos žinios apie medžiagų “sausųjų” ir “šlapiųjų” pernašų atmosferoje lygtis; 

- suteikiamos žinios apie lokalinius ir regioninius (mikro, makro ir mezo) medžiagų pernašų modelius. 

Iš skyriaus Dirvožemio vandens režimas ir cheminių elementų migracija: 

- suprasti medžiagų judėjimo prisotinto ir neprisotinto vandeniu dirvožemio zonose dėsningumus; 

- žinoti Richards’o lygtį ir jos sprendinius artutiniais metodais. pF kreivės prasmę; 

- žinoti tiesioginius ir netiesioginius parametrų nustatymo būdus; 

- žinoti medžiagų judėjimo dirvožemyje difuzijos lygtis ir advekcijos dėsningumus. 

Iš skyriaus Paviršinio nuotėkio modeliai: 

- įsisavinti sąveikos “krituliai-infiltracija-paviršinis nuotėkis” modeliavimo principus; 

- žinoti Kostiakovo, Hortono, Kalinino-Miliukovo (Nešo) ir Holtano modelius; 

- gebėti taikyti Gryno- Empto ir Kinematinės bangos lygtis, SCS metodą. 

Iš skyriaus Upių baseinų hidrologiniai ir vandens kokybės modeliai: 

- žinoti tėkmės vientisumo ir dinaminių jėgų pusiausvyros lygtis; 

- įsisavinti sistemos gyvoji medžiaga-vanduo ir biogeniniai ciklai vandenyje modeliavimo principais; 

- susipažinti su hidrocheminių elementų ir hidrobiontų dinamikos modeliais;  

- mokėti įvertinti teršalų apsivalymą tėkmėje; 

- susipažinti su biologiškai skaidžių medžiagų transformacijų vandenyje modeliavimo principais; 

- susipažinti su vandens kokybės modelių praktiniu taikymu. 

Iš skyriaus Ežerų vandens kokybės modeliai: 

- susipažinti su ežerų ir tvenkinių hidrocheminių elementų dinamikos modeliais;  

- susipažinti su hidrobiontų dinamikos modeliais; 

- suprasti medžiagų tranformacijų skirtumus gėlo ir jūrų vandens ekosistemose; 

- susipažinti su eutrofizacijos modeliavimo principais; 

Iš skyriaus Vandens kokybės prognozavimas: 

- gebėti statistiškai vertinti medžiagų kaitos trendus ir stebėsenos duomenis; 

- susipažinti su ilgalaikių prognozių sudarymo principais; 



- gebėti vertinti aplinkos veiksnių kompleksiškumą; 

- gebėti vertinti klimato kaitos ir hidrologinio ciklo poveikį medžiagų transformacijų pokyčiams. 

Anotacija 

Susipažinęs su vandens telkinių bei dirvožemio vandens kokybės parametrų modeliavimu studijuojantysis 

įgis žinių, įgalinančių nustatyti atskirus vandens bei medžiagų balanso elementus ir 

prognozuoti jų būklę keičiantis gamtiniams veiksniams ir ūkinei veiklai. Šio modulio studijos ugdo 

būsimo mokslininko loginį mąstymą ir kūrybiškumą.  

 

Modulio paskirtis 

Universitetinių studijų lygmuo 
Dalykų grupė (pagal krypties reglamentą) Dalyko lygis 

Pakopa Rūšis 

Trečioji Doktorantūros Pasirenkamas mokslo krypties  

Studijų sritis arba kryptis pagal studijų finansavimo metodiką 

Technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos mokslų kryptis.  

Dalys (skyriai) ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimai 

1. MODELIO SAMPRATA 

2. SKAITMENINIAI METODAI IR MATEMATINIS MODELIAVIMAS 

3. MEDŽIAGŲ MIGRACIJOS ATMOSFEROJE MODELIAI 

4. DIRVOŽEMIO VANDENS REŽIMAS IR CHEMINIŲ ELEMENTŲ MIGRACIJA 

5. PAVIRŠINIO NUOTĖKIO MODELIAI 

6. UPIŲ BASEINŲ HIDROLOGINIAI IR VANDENS KOKYBĖS MODELIAI 

7. EŽERŲ VANDENS KOKYBĖS MODELIAI 

8. VANDENS KOKYBĖS PROGNOZAVIMAS 

 

Temos detalesnis aprašymas: Vandens kokybės samprata. Sisteminė analizė ir sintezė. 

Fizikinių, loginių ir matematinių modelių samprata. Modeliavimo tikslas ir uždaviniai. Determinuotieji ir 

stochastiniai modeliai. Fundamentalieji, konceptualūs ir empiriniai-statistiniai modeliai. Pasiskirsčiusių ir 

sutelktinių parametrų modeliai. Nulinės dimensijos, vienmačiai, dvimačiai ir trimačiai modeliai. Statiniai 

ir dinaminiai modeliai. Kvazidinaminiai modeliai. Ekologiniai ir cheminiai modeliai.  

Vandens judėjimą ir medžiagų srautus aprašančių modelių sąveika. Medžiagų apkrova ir 

krūvis. Modelio parametrai. Duomenys. Modelio erdvinis mastelis. Skaičiuojamojo laiko intervalai. 

Pradinės ir kraštinės sąlygos. Kontroliniai skaičiavimai (kalibravimas). Optimalūs parametrai. Parametrų 

nustatymas GIS. Validavimas. Modeliavimo tikslumas. Modelio parametrų jautrumo analizė. Modelio 

kokybės įvertinimas. Analitiniai ir skaitmeniniai sprendimo metodai. Source apportionment metodas. 

Energijos ir masės tvermės lygtys. Medžiagų pernašos ir transformacijų lygtys. Advekcijos 

modeliai. Temperatūros, gylio ir greičio poveikio įvertinimas pernašai. Savaiminis apsivalymas (fizikiniai, 

cheminiai ir biocheminiai procesai). Nulinio, pirmo ir antro laipsnio medžiagų transformacijų kinetika. 

Tėkmės vientisumo ir dinaminių jėgų pusiausvyros lygtys. Superpozicijos principas. 

Lietuvoje išbandytų ir pritaikytų paviršinio bei suminio (paviršinio ir drenažo) nuotėkio modelių 

parametrų optimizavimo, nuotėkio ir medžiagų srauto prognozavimo patirtis. Teršalų apsivalymas tėkmėje. 

Ištirpusio deguonies, organinių medžiagų (anglies), biogenų ir fitoplanktono pokyčių upėse modeliai. 

Ežerų ir tvenkinių hidrocheminių elementų ir hidrobiontų dinamikos modeliai. Chlorofilo „a“, fitoplantono 

ir makrofitų kiekio dinamikos modeliai.  

 

 

Studijų metodai: 

 

Teorinės paskaitos parengtos taikant Microsoft Power Point; pratybų darbai atliekami pagal individualią 

užduotį derinant su konkrečia doktorantūros tema.  

 

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 

 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo 

užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius 

padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.  

 



Pagrindinė literatūra 

Eil. 

Nr. 
Literatūros šaltinio pavadinimas 

Leidinio ASU 

bibliotekoje Egz. sk. fak. metod. 

kab. 
šifras 

egz. 

sk. 

1 
Chapra S.C. 2008. Surface Water-Quality 

Modeling. WCB Mcgraw-Hill, USA. 250 p.  
B-83987 1  

2 

Zhen-Gang Ji. 2008. Hydrodynamics and 

Water Quality: modeling rivers, lakes, and 

estuaries. Wiley. 676 p. 

D-9643 
2  

3 

Benedini M. and G. Tsakiris. 2013. Water 

Quality Modelling for Rivers and Streams. 

Springer. 250 p.  

D-13319 

1  

4 

Yuncong Li and K. Migliaccio. Water Quality 

Concepts, Sampling, and Analyses. 2010. 

CRC Press. 340 p. 

C-58646 1  

 

Papildoma literatūra 

Eil.

Nr. 
Literatūros šaltinio pavadinimas 

1 The Water Quality Research Journal: http://digital.library.mcgill.ca/wqrj/index.htm 

2 www.scisoftware.com 

3 
Martin J.L. and S. C. McCutcheon. 2008. Hydrodynamics and Transport for Water 

Quality Modeling. Wiley. 276 p. 

4 
Dodds W.  and Whiles M. 2010. Freshwater ecology: concepts and environmental 

applications of limnology. Elsevier. 811 p. 

 

 

Užsiėmimams reikalingos auditorijos (patalpos), techninė bazė ir programinė įranga 

Užsiėmimo tipas: 

paskaitos/pratybos 

Auditorijos (patalpos) tipas: 

kompiuterių klasė 

Nominalus vietų skaičius 

auditorijoje: 12 

Būtina 

įranga: LCD 

Koordinuojantysis dėstytojas 

Pareigos Mokslo laipsnis, pavardė, vardas Tabelio Nr. 

Profesorius Dr. (HP) Povilaitis Arvydas  590 

Padalinys 

Pavadinimas Kodas Indėlis, % 

Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens išteklių inžinerijos institutas 50 100 

 

Dalyko programos recenzentai 

Pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė Institucija/ Padalinys 

Vyr. m. darb. dr. Kazimieras Gaigalis   ASU Vandens išteklių inžinerijos institutas 

Upių baseinų departamento direktorius  

Dr. Mindaugas Gudas 

Aplinkos agentūra prie LR Aplinkos ministerijos 

 
 

Studijų modulio vedimo forma Nr. 
1 

 

Semestras Studijų forma 
Struktūra 

Iš viso val. Kred. 
T P L S 

R P D 32 32 0 96 160 6 

Dėstomoji kalba 

lietuvių L anglų A rusų R prancūzų P vokiečių V kita Kt. 

Auditorinių užsiėmimų planas 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T P L T P L 



Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T P L T P L 

1. 2 0 0 7. 2 2 0 

2. 4 2 0 8. 2 2 0 

3. 2 2 0     

4. 6 4 0     

5. 4 6 0     

6. 4 4 0     

    Iš viso: 32 32 0 

Savarankiško darbo užduočių grafikas ir jų įtaka galutiniam pažymiui 

Užduoties tipas Temos(ų) Nr. 
Iš viso, 

val. 

Įtaka 

paž, % 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo savaitė (o) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20 

Individualus darbas 2-8 50 40   *                           0   

Egzaminas 2-8 36 60                                 0 

Iš viso: - 96 100                  

 
 

Aprobuota: Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos instituto posėdyje 

2014-03-04, protokolo Nr.4. 

 

Aprobuota VŪŽF tarybos mokslo komisijos posėdyje: 2014-03-05, protokolo Nr.2 


