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Тема на броя: ПРОГРАМА КОПЕРНИК
Здравейте приятели и колеги,
Четете първият бюлетин на GEO Polymorphic Cloud – част от европейската мрежа на Copernicus Relays центровете по
програмата за наблюдение на Земята на ЕС – Коперник (Copernicus).
Тази година през месец май се навършват 20 години
от манифеста в Бавено, който полага началото
на една от двете космически програми на ЕС –
Коперник. Заедно с програмата на ЕС за глобално
позициониране и навигация Галилео, те са двата
основните елемента в космическата индустрия на
Европа. Нека думата космически не ни подвежда.
Коперник не гледа далеч в Космоса, а това което се
случва на Земята. Започнал през 1998 г. под името
Глобална система за сигурност на околната среда, с
цел да осигури необходимите данни и информация
за справяне с нарастващите екологични проблеми
в отговор на задълженията поети от ЕС в протокола
от Киото, днес две десетилетия по-късно програма
Коперник е много повече от това.
Едно от предишните имена на програма Коперник Глобален мониторинг на околната среда и сигурност
(GMES) - показва ясно нейните цели – мониторинг на
сушата, океаните и атмосферата с цел подобряване
на живота на гражданите и тяхната сигурност.
Коперник използва данни за наблюдение на Земята
от различни източници – спътникови и наземни, за
да доставя данни, продукти и услуги, чрез онлайн
платформи с напълно свободен и безплатен достъп
за всички граждани и организации по света.
Основен елемент в програмата е космическият
компонент, главна роля, в който играят европейските
спътници Sentinels. Разработени специално за
програмата, те включват 6 типа радарни и спектрални
сензори за мониторинг на сушата, океаните и
атмосферата. Първият от тези спътници оперира от
2014 г., а до днес в орбита са изведени и предоставят
данни още 4 мисии (общо 6 спътника). Космическият
компонент на програмата се подпомага от данни от
in-situ сензори – на сушата, в океаните и на Земята,
с които се допълва мониторинговата система на
Коперник.
Данните от тези два компонента са в основата на
тематичните услуги, които предоставят готови за
ползване продукти, карти, статистики и прогнози чрез
шест Copernicus Services. В момента на оперативно
ниво услуги предоставят Atmosphere, Marine
Environment, Land, Emergency Management и Security,
а Climate Change е в тестови период.

С вече 12ТВ генерирани дневно данни от Sentinels и
тематични продукти, Коперник е сред най-големите
доставчици на данни в света. И най-важното –
всички те са свободни и безплатни за ползване – за
държавни и международни организации работещи
в управленският сектор, за образователни и научни
институции, за бизнеса, за обикновените граждани.
За всичко това в подробности ще ви разкажем
в следващите броеве на бюлетина. Редовна
информация за типовете услуги и продукти по
програма Коперник, портали за достъп до данните,
възможности за развитие на бизнес приложения,
научни изследвания и т.н. може да намерите и в
профила на GEO Polymorphic Cloud в социалните
мрежи, както и нашата интернет страница.

(1) EUMETCast
www.eumetsat.int/website/home/Data/DataDelivery/EUMETCast/
index.html
(2) CSCDA
spacedata.copernicus.eu/web/cscda/data-access
(3) EMS
emergency.copernicus.eu
(4) SECURITY
www.copernicus.eu/main/security

GEO Polymorphic Cloud
www.geopolymorphic-cloud.org, e-mail: office@geopolymorphic-cloud.org
GSM: +359 (0) 878 110 230; +359 (0) 888 239 475

БЮЛЕТИН
Март 2018
Брой 1

Добри практики
ПОРОЙНИ НАВОДНЕНИЯ
Поройните наводнения през последните две десетилетия се превърнаха в сериозно природно бедствие в много
райони на България. Те са трудни за предвиждане, траят кратък период от време и причиняват сериозни щети –
материални загуби и човешки жертви. Управлението на риска от наводнения на локално, регионално и европейско
ниво изисква наличието на интегрирана информация преди, по време и след събитието, за да се анализира в
неговата цялост – предпоставки, причини, последствия. Това е необходимо и за да се набележат адекватни мерки за
предотвратяване на подобни събития в бъдеще.
Данните по програма Коперник
предоставят
необходимата
информация от спътниковото
наблюдение
на
Земята.
Комбинирани
с
продукти
с
добавена
стойност
от
Copernicus Services, с наземни
измервания и местни данни, те
са така необходимия източник на
информация за пълния анализ
на дадено събитие, както и за
предварителна оценка на други
потенциални територии с висок
риск от поройни наводнения.

GEO Polymorphic Cloud разработи
пълен анализ на наводнението
случило се в Бургас в края на
октомври 2017 г. В него използваxме
спътникови изображения от близо
10 спътника, като ги комбинирахме
с други пространствени данни в
ГИС среда. С анализ на земното
покритие
и
земеползването
в района, броя и състоянието
на язовирите, разположението
на урбанизираните територии,
предоставихме още една гледна
точка за изясняване на причините
и предложения за превантивни

мерки. Резултатите показват, че
борбата с наводненията трябва
да се води не само на местата,
където преминава високата вода,
а и там където тя се генерира
- във водосборите на реките, с
прилагане на мерки свързани с
оптимално земеползване. В тази
връзка спътниковите изображения
са най-добрия източник на
информация за земно покритие.
Copernicis Space компонентът дава
данните за този анализ.
Пълният текст на изследването
може да намерите тук.

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

Замърсяването на въздуха е проблем засягащ пряко човешкото здраве и околната среда. От вредните съставки
влияещи негативно върху човека най-значими са азотния диоксид и фините прахови частици. Риск за околната среда
пък имат различните серни и азотни съединения. Въпреки отчитаното сериозно намаление на вредните атмосферни
замърсители за последните две-три десетилетия, в редица градове концентрацията на някои замърсители остава
висока. На такива места изгорелите газове от автомобили, индустриалните и битовите замърсители, заедно с полените
образуват микс, представляващ сериозен риск за здравето на хората.
Тематичните продукти и услуги на
Copernicus Atmospheric Monitoring
Service-CAMS с отворен достъп
предоставят
всекидневна
информация и прогнози за
атмосферното
замърсяване,
парниковите газове и други
показатели. Когато тези данни се
комбинират с локални климатични
модели и данни за емитери, могат
да се използват за създаването на
модели за качеството на въздуха
на ниво населено място.
Добър пример за това е

безплатното мобилно приложение
Plume Labs free Air Quality app,
разработено с данни от CAMS,
както и други климатични и
наземни
данни,
обработени
в специализирания модел на
Plume Labs. Те предоставят
прогнозни данни за атмосферното
замърсяване за всеки град по
света.

С използване на подробни
модели за качеството на въздуха,
разработени
от
Cambridge
Environmental Research Consultants
(CERC),
беше
създадена
онлайн карта за прогноза за
замърсяването на въздуха на ниво
улица в Лондон - airText. Само
преди две седмици подробният
модел беше разработен и за друг
европейски град – Рига - airTEXT
Riga.
Източник на информация: CAMS
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Информационни и технически ресурси и финансиране
ИНИЦИАТИВА “FARMING BY SATELLITE PRIZE”
Инициативата “Farming by satellite prize” започна на
06 Март 2018 г. Това е начинание на Европейската
агенция за глобална навигационна спътникова
система и Европейската агенция по околна среда,
която има за цел да насърчи използването на
европейските спътникови системи EGNOS, Galileo и
Copernicus в земеделието.
Състезанието има награда от 5000 евро и е насочено
към студенти и млади хора под 32 години, които
имат иновативни отговори на въпроса „Как може
да използваме спътниковите технологии, за да
подобрим земеделието и да намалим отрицателното
му въздействие върху околната среда?“
За да разберете повече за инициативата и начините
за участие, посетете интернет страницата FARMING
BY SATELLITE PRIZE. Регистрация за участие може да
направите до 30 Юни 2018 г. 17:00 CET, а подаване
на предложения - най-късно до 7 Септември 2018 г.,
17:00 CET.

SME INSTRUMENT

Малки и средни предприятия (МСП), базирани в
страните членки на ЕС или създадени в страна,
асоциирана към програма Хоризонт 2020, могат да
получат европейско финансиране и подпомагане
за иновативни проекти , с потенциал за създаване
на нови пазари, чрез SME Instrument, който е
разработен като част от пилотния „Европейски съвет
по иновациите“ в рамките на Хоризонт 2020.
Всяка година се публикуват по няколко конкурса, като
информация за тези за 2018 г. може да намерите тук.

European Enterprise Network е организацията, която
подпомага желаещите за участие в тези конкурси.
Повече информация може да намерите тук.
В България информация за контактните лица за тази
програма може да намерите тук.

COPERNICUS INCUBATION

Copernicus Incubation е финансиращ механизъм по
програма Коперник за иновации. Той подпомага найиновативните и обещаващи търговски приложения
за бизнеса, базирани на данни и услуги от Коперник.
Програмата отпуска 50,000 евро на 20 европейски
стартиращи компании всяка година.
Конкурсът ще бъде отварян още няколко пъти до
2020г.
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Предстоящи събития
УЕБИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ С SENTINEL-3
Дата: 13.03.2018 г.
В този уебинар ще научите основните принципи при обработката на спътникови изображения за наблюдение на
земната повърхност. Ще получите информация за начина на достъп до услугата на RUS и как да сваляте, обработвате,
анализирате и визуализирате свободните за ползване данните от сателитите на Коперник. За демонстрация на
начините за мониторинг на динамиката на земната повърхност, ще бъде използван ESA SNAP Sentinel-3 Toolbox.
Повече информация и регистрация за уебинара ТУК.

КОНФЕРЕНЦИИ, ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН: “БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” 2018 – 2020
Дата: 13.03.2018 г.; Място: гр. София, ул. Г.С.Раковски №124, конферентна зала, Дом на Европа;
Времетраене: 9:00-13:00 ч.
Бъдещи и навлизащи технологии (Future and Emerging Technologies - FET) е инкубатор за нови идеи и нововъзникващи
общности, насърчавайки неконвенционалните изследвания на предизвикателствата, пред които е изправена Европа
и широкомащабни изследователски проекти с визионерски цели, които предлагат и нови социални решения.
Направлението финансира проекти за нови идеи за радикално нови бъдещи технологии, на ранен етап, когато има
малко изследователи, работещи по дадена проектна тема. Това може да включва широк спектър от нови технологични
възможности, вдъхновени от авангардни науки, неконвенционални сътрудничества или нови научноизследователски
и иновационни практики.
Събитието е предназначено за представители на академичната общност, ориентирани към проектно финансиране
по широк аспект от научна и приложна дейност в сферата на нанотехнологиите и нови материали, биотехнологии,
зелени технологии, медицински и невро-технологии, квантови технологии.
Повече информация за събитието ТУК.
КЛЪСТЕРНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТИ ЧРЕЗ
КЛЪСТЕРИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
Дата: 20-22.03.2018 г.; Място: гр. София, бул. Джеймс Баучер №100, хотел Маринела София
Конференцията се организира в партньорство с АРК Консултинг към Enterprise Europe Network-България и е на тема
“Превръщане на предизвикателствата във възможности чрез клъстери в Югоизточна Европа”, част от Европейската
серия конференции на TCI. Мрежата на TCI избра България като място и домакин на своята годишна регионална
конференция през 2018 г. Събитието е с такса за участие като фирми, клиенти на Enterprise Europe Network – България
могат да се възползват от 10 % отстъпка. Краен срок за регистрация: 19 март 2018 г.
Повече информация за събитието ТУК.
ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PHOTOGRAMMETRY
AND REMOTE SENSING – ISPRS
Дата: 23.03.2018 г.; Място: гр. София, ул. Г.С.Раковски №108, Дом на науката и техниката;
Времетраене: 10:00-12.00 ч.

На 22-23 март 2018 година ще се осъществи посещение в България на представители на Международната асоциация
по фотограметрия и дистанционни методи (International Association of Photogrammetry and Remote Sensing – ISPRS),
организирано от Института по космически изследвания и технологии към Българска академия на науките (ИКИТБАН). Представителите на международната организация ще са проф. Чен Джун от Националния център по геоматика
на Китай и първи вице президент на ISPRS и проф. Сонгниян Ли от Университета Рейрсон (Канада) и ковчежник
на ISPRS. Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), като национален представител в ISPRS за
България, подготвя официална среща, която ще се проведе на посоченото по-горе място.
Повече информация за събитието ТУК.
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Актуално
НАВОДНЕНИЕ ОТ РЕКА ТИМОК ПРИ ГР. БРЕГОВО, 11.03.2018
Покачването на температурите през последните дни доведе до активно снеготопене и като следствие, покачване на
водите на реките в различни части на страната. На 11.03 сутринта р.Тимок излиза от коритото си близо до гр. Брегово.
Подпочвените води в района също повишават нивото си. Спътниковите снимки от радарните сензори на Sentinel-1
от същата сутрин показват ситуацията в района.
Композитно изображение от радарния спътник
Sentinel-1 от януари, февруари и март (до 8.03),
показва ситуацията преди наводнението. Река Тимок
е изобразена със син цвят. Река Дунав се вижда ясно
на изображението в черен цвят, урбанизираните
територии и горите, в които няма промяна през тези
месеци са в бяло и сиво, а земеделските земи са
представени в различен цвят според типа култура.

Сравнение на засегнатата територия с референтна
снимка от 6.03.2018 г. от Sentinel-1. Ясно се виждат
най-засегнатите територии около гр. Брегово.
Изображението вдясно е oт 12.03.2018 г. в 7:30 ч. В
черно са представени р. Дунав и земеделските земи,
които са под вода, както и част от населеното място. В
тъмносив цвят са преувлажнените територии с високи
подпочвени води.

Към 7:30 ч. на 12.03.2018 г. около гр. Брегово и селата
под него са засегнати близо 10,000 дка земеделски
земи. Малка част наводнени територии има и в самия
град. Наводнените земи са представени със син цвят
върху изображение във видимия спектър от 6.02.2018
г. от спътник Sentinel-2.
Бързите карти при природни бедствия отразяват
обхвата на засегнатата територия и са добър източник
на информация при управлението на кризисни
ситуации. В този случай много подходящи са радарни
изображения от Sentinel-1, които са независими от
облачната покривка, която особено в дните на самото
наводнение е с голяма плътност.
Използвани данни: Copernicus EU
Софтуер: SNAP, GEE, QGIS
Обработка на изображения и анализ: GEO Polymorphic Cloud
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GEO Polymorphic Cloud и Copernicus Relays
В началото на февруари 2018 г. GEO Polymorphic Cloud (НПО в областта на геоинформационните технологии) бе
избран след конкурс за член на мрежата на Copernicus Relays центровете по програмата за наблюдение на Земята
– Коперник, от DG GROWTH.
Като част от космическата стратегия на Европа, Европейската комисия създава мрежа от посланници на програма
Коперник: Copernicus Relays центровете.
Copernicus Relays мрежата функционира от 2017 г., като центровете действат като локални организации с координиращи
и промотиращи дейности за програма Коперник, нейните ползи и възможности за обществото и бизнеса. Мрежата
е част от по-голяма програма от инициативи, която цели да предоставя информация относно Коперник и адресира
всички мнения на обществото относно достъпа до данни и информация от програмата. В допълнение, мрежата на
Copernicus Relays действа като one-stop shops за разпространение на възможностите на Коперник да подпомага
развитието на иновативни приложения и нови бизнес модели.
Месечният бюлетин на Copernicus Relays е част от нашите дейности в тази посока.
GEO Polymorphic Cloud разработва и специализирани презентации насочени към различните компоненти на
програма Коперник – достъп до данни, типове тематични услуги и продукти, обработка на спътникови изображения и
интегриране с други пространствени данни. Ако желаете да участваме в събитие, което организирате и да представим
програма Коперник или неин специфичен компонент, ако се интересувате какви възможности за подпомагане на
стартиращ бизнес предлага програмата, или по друг въпрос свързан с Коперник, не се колебайте да се свържете с
нас: copernicus@geopolymorphic-cloud.org
Посетете и нашата страница в социалните мрежи обновявана регулярно:
https://www.facebook.com/GeoPolymorphicCloud/
В интернет страницата ни (скоро ще бъде окончателно завършена :) ) може да намерите още информационни
ресурси за програма Коперник, пълен календар на събития и друга интересна информация.
http://geopolymorphic-cloud.org/
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