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ТЕМА НА БРОЯ
УСЛУГА ЗА МОНИТОРИНГ НА МОРСКАТА СРЕДА НА ПРОГРАМА КОПЕРНИК
В априлския брой на Copernicus Relays Newsletter, България
ви разказахме за начините за достъп до огромното количество данни, генерирано по програма Коперник. Днес ще
се спрем на една от тематичните услуги на програмата, а
именно тази за мониторинг на морската среда - Copernicus
Marine Environment Monitoring Service (CMEMS).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА?

Услугата за мониторинг на морската среда е разработена,
за да отговори на постоянно възникващите въпроси в екологичния, бизнес и научния сектор. Тя предоставя редовна
и систематична информация за физическото състояние и
динамиката на океаните и европейските морета. Тези данни
обезпечават анализи на текущата ситуация, прогнози няколко дни предварително и предоставяне на времеви
серии от данни. Услугата за мониторинг на морската среда
изчислява и предоставя продукти за течения, температура,
вятър, соленост, ниво на моретата, ледена покривка и биогеохимия. Тези продукти могат да се използват от всички
приложения с морска тематика, които от своя страна могат
да се групират в 4 области:
•
Морска безопасност - услугата подпомага безопасното плаване и реакция при наличие на замърсяване
(борба срещу нефтените разливи, следенето на плавателни
съдове, провеждане на издирвателни и спасителни акции)

Европейската комисия е поверила изпълнението и работата на услугата за мониторинг на морската среда на
Mercator Ocean - френски център за глобални анализи и
прогнози за океаните.

ДОСТЪП ДО ДАННИ

Достъп до продуктите от услугата имате оттук. За да изберете подходящия за вас продукт може да персонализирате
търсенето като дефинирате следните филтри:
•

Ключова дума

•
Регионален обхват - определени са 7 опции: 1. Световен океан; 2. Северен ледовит океан; 3. Балтийско море;
4. Европейски северозападни шелфови морета; 5. Морета
прилежащи към Пиринейски полуостров, Бискайски залив
и Ирландия; 6. Средиземно море; 7. Черно море.
•
Параметри - температура, соленост, морско ниво,
скорост на теченията, ледена покривка, вятър, вълни,
планктон, кислород, хранителни вещества, отражателна
способност, мътност, прозрачност, mixed layer thickness,
primary production.
•

Времеви диапазон - от 1992 до днес.

•
Крайбрежна и морска среда - услугата допринася
за управлението на крайбрежната зона и оценка на въздействието върху околната среда (замърсяване, енергия на
океаните и моретата)
•
Ресурси на моретата и океаните - услугата допринася за устойчивото управлене на морските ресурси
(риболов, ферми за аквакултури, борба срещу цъфтежа на
водорасли);
•
Дейности свързани с време, сезонни прогнози и
климат - услугата синтезира данните за състояние на океаните и моретата за последите 20 години, с което помага за
подобряването на сезонните прогнози.

ОБУЧЕНИЕ

Към услугата за мониторинг на морската среда са създадени множество учебни материали:
•
Онлайн уроци за начинаещи и напреднали може да
намерите тук.
•
За предстоящи събития, в т.ч.информационни дни,
обучителни сесии, може да се информирате тук.
•
Обучителни семинари организирани от RUS може
да намерите тук. Предстоящите семинари на RUS може да
следите тук.
•
Доклад за състоянието на световния океан на база
данни от услугата за мониторинг на морската среда може
да намерите тук.
•
Книга, в която са описани над 100 добри практики за
изполване на услугата е налична тук.
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КОПЕРНИК В ДЕЙСТВИЕ
Използването на продукти и услуги от програмата за наблюдение на Земята Коперник за създаване на иновативни
приложения в различни сфери на практиката нараства все повече. Представяме ви избрани примери за решения,
които разчитат на информационни източници от Коперник.

МОДЕЛИРАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА В ПОДКРЕПА НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА
МОРСКА СТРАТЕГИЯ

Моделирането на параметрите на морската среда е направено
по проект EU-MC SIMSEA (06/2015 - 06/2017) от учени от Joint
Research Centre, Directorate General (JRC), използвайки данни
от услугата за мониторинг на морската среда на програма
Коперник. Крайният продукт представлява инструмент за проучване на сегашното и бъдещо състояние на морската екосистема и може да информира и подпомага по въпроси свързани
с различни европейски политики, в т.ч. Рамковата директива за
морска стратегия.

През 70-те години на 20-ти век Черно море страда от сериозни
екологични проблеми, причинени от съвкупното влияние на интензивна еутрофикация, прекомерен риболов, бум на
хищните мешести и естествени вариации в климата. Целта на проект EU-MC SIMSEA е да приложи съвременен екосистемен модел, който да симулира сложната черноморска екосистема. Този модел е базиран на валидиран хидродинамичен модел на JRC, който генерира сценарии за бъдещото развитие на екосистемата, ако се прилагат различни политики и сценарии за климатични изменения. Симулирано е и дългосрочното развитие на термохалинната циркулация в
Черно море, като промените й на различни нива се оказва, че са важен фактор за промените в солеността на морската
повърхност.
Услугата за мониторинг на морската среда на Коперник предоставя много от данните за проекта - средна месечна температура и соленост, хлорофил-а, нитрати и фосфати. Предвижда се в бъдеще да бъдат използвани и данни от in situ
наблюдения. Повече информация за резултатите от проекта може да намерите в техническия отчет. Статия за дългосрочните тенденции и вариации на термохалинните свойства на Черно море може да прочетете тук.

ISWIM - МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ В ЧЕРНО МОРЕ
ISWIM е динамична, уеб базирана система за подпомагане
взимането на решения създадена с цел подобряване управлението, мониторинга и прогнозирането на качеството на водите
за къпане. Към настоящия момент системата е разработена за
действие само за района на румънския залив Мамая, но използването й е целесъобразно във всички крайбрежни райони, използвани активно за туризъм.
ISWIM интегрира изчислителни модели от модела на Черно
море и спътникови данни от услугата за мониторинг на морската среда на Коперник, с in situ измервания. Възползвайки се
от предимствата на оперативното моделиране с висока резолюция и уеб базираните технологии, приложени върху крайбрежни райони, оперативното използване на ISWIM осигурява:
•

Повишаване на осведомеността по отношение на водите за къпане сега и в бъдеще;

•

Повишаване на безопасността, опазването на околната среда и общественото здраве на плажовете и във водите
използвани за рекреация;

•

Ценна и точна информация за качеството на водите и климатичната обстановка, необходима за насърчаване на
по-безопасни рекреационни дейности във водите за къпане.

Повече информация за ISWIM може да намерите тук. Достъп до портала тук.
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УСПЕШНИТЕ НИКОГА НЕ СПИРАТ ДА УЧАТ
УЧЕБЕН СЕМИНАР „УСЛУГАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА МОРСКАТА СРЕДА НА ПРОГРАМА
КОПЕРНИК В ПОДКРЕПА НА МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЧЕРНО МОРЕ“
Всяка година Европейската комисия провежда Европейски
морски ден, който да покаже значението на океана в човешката
дейност и да подчертае нуждата от грижа за неговото здраве.
Тази година в рамките на българското председателство на Европейския съюз, Европейският морски ден ще се проведе в Бургас
между 31 май и 1 юни 2018 г.
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/home
Като част от събитието ще се състои Учебен семинар по използване на продуктите от морската услуга на програма Коперник в
подкрепа на морските дейности. Целта на семинара е да демонстрира как да се получи необходимата информация: да се
търси в каталога с продукти, да се изтеглят данни, да се визуализират с подходящ софтуер. Лекторите ще дадат нагледни
примери за различни приложения в черноморския регион. Предвидена е сесия в компютърна зала, за да могат участниците да направят практически упражнения.
Семинарът ще се проведе на 1 юни 2018 г. от 10-17 ч. в Бизнес инкубатора на Бургас, ул. Княз Александър Батенберг N 28.
За повече информация:
https://burgasmaritimefestival.com/en/training-workshop-on-cmems-support-of-maritime-activities-in-the-black-sea/

OIL SPILL MAPPING WITH SENTINEL-1
На 15 май от 15.30 часа ще се проведе поредния уебинар на RUS, който този път е на тема „Картиране
на нефтени разливи с Sentinel-1“. В априлския брой на
Copernicus Relays Newsletter, България ви разказахме
повече за услугите, които предоставя RUS, а сега може
да опитате напълно безплатното обучение за основи в
обработката на изображения с цел картиране на нефтени разливи.
В уебинарът ще научите как да сваляте, обработвате,
анализирате и визуализирате данни получени от сателитите на програма Коперник. За целта ще бъде използван ESA
SNAP Sentinel-1 Toolbox, с помощта на който ще се демонстрира начин на работа при картиране на територии засегнати
от подобен тип замърсители. Уебинарът е свободен за всички, които попълнят регистрационната форма. Повече за него
може да научите тук.

МЕТОДИКАТА LEAN START-UP
Искате да започнете свой бизнес? Трябва да бъдете внимателни. Според изследване на Harvard Business School 75% от
новосъздадените компании се провалят. Една от причините
е, че прилагат стара формула за правене на бизнес при нови
условия на пазара.
Методиката Lean Start-up позволява да намалите риска, още
преди да сте стартирали бизнеса си. Основния принцип, на
който се основава тази методика е Build - Measure - Learn. Повече за това може да научите в уебинара на Copernicus Accelerator на тема Lean Start-up Methodology. Copernicus
Accelerator е специализирана инициатива на програма Коперник за подпомагане на бизнес идеи в областта на геоинформационните технологии с използването на данни и услуги по програмата.
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ОТ ИДЕЯ ДО РЕАЛИЗАЦИЯ…
Коперник е програма създадена с иновативно мислене и размах. Тя създава отлични условия за реализация на
новаторски идеи. Кои са актуалните финансови механизми, състезания, конкурси и предизвикателства, които може
да използвате за развитие на идеята ви? Отговорът следва веднага.

SMART THE CITY

<Готов ли си да промениш града към по-добро?/>
Имаш идея как да подобриш функционалността на
градския транспорт, уличното осветление или паркирането
в натоварените часове. Искаш да живееш в по-чист
град, да дишаш по-чист въздух и изцяло да подобриш
инфраструктурата на града си. А може би с напредването
на технологиите искаш да направиш и своя дом „по-умен“,
по-модерен и да навлезеш по-скоро в бъдещето.
Докажи, че твоята идея е най-добра, най-технологична и
възможна за реализиране. Докажи, че си професионален
програмист и можеш да измислиш начин как да подобриш
града си и дома си, за да станат „по-умни“. Запиши се в
хакатона Smart the cITy и разработи идеите си на тема: Умен
дом и Умен град.
Идеята победител ще донесе на участника/отбора
награда от 3000 лв., както и популяризиране на идеята,
с цел нейното реализиране. Проектите могат да бъдат
разработени на всякакви езици за програмиране и
технологии за разработка и всякакви платформи с отворен
лиценз. Всички проекти трябва да бъдат качени на сайта
smartthecity.smartit.bg от 16.04.2018 г. до 18.05.2018 г.
включително. Финалистите ще бъдат избрани до 24.05.2018
г., а на 26.05.2018 г. ще презентират идеите си на живо пред
жури в Софтуерния Университет, където ще се излъчи
финален победител. Повече за състезанието и регламента
за участие може да намерите тук.

АКАДЕМИЯ ЗА ИНОВАЦИИ: ИДЕИТЕ 2018

За поредна година Innovation Starter в партньорство
с други организации провежда безплатна Академия за
иновации - Innovation Hackathon за студенти. Събитието
ще се реализира под формата на 24 часов Innovation
Hackathon, в рамките на който студентите ще имат
възможността да разработват решения в три мисии:
• Изобретения на бъдещето;
•

Дигитални иновации;

•

Социални решения.

Младежите ще могат да разработят своите идеи под формата на 15 минутни презентации и демо версии на продукти и услуги, по темите изброени по-горе. Надпреварата
ще се случи под менторството на журито и членове на
екипа на Innovation Starter.
Голямата награда за отбора победител е 10,000 лв. и посещение в Брюксел. Още два отбора ще бъдат отличени
с предметни и парични награди. Желаещите за участие
трябва да побързат, защото предварителната регистрация
за екипи е до средата на месец май тук. Повече информация за събитието, правилата за участие и жури може да
научите тук.

БИЗНЕС ИНКУБАТОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
КОСМИЧЕСКА АГЕНЦИЯ (ЕКА)
Програмата за технологичен трансфер на
ЕКА инициира създаването на свои Бизнес инкубатори
(Business Incubation Centres - BICs), които да работят с
инициативни предприемачи, които да превърнат бизнес
идеите свързани с космическите технологии в комерсиални
strat-up компании. В тези центрове предприемачите са
подпомагани с техническа експертиза и идеи за развитие
на бизнеса им.
В края на 2017 г. съществуват 18 бизнес инкубатора в 15 европейски страни, които подпомагат годишно 140 компании.
Още няколко бизнес инкубатора са в процес на изграждане. Списък на съществуващите бизнес инкубатори на
ЕКА може да намерите тук.
Какви са начините за кандидатстване! Всеки бизнес инкубатор на ЕКА има отворени покани за представяне на предложения, което означава, че могат да бъдат изпращани по
всяко време. Процедурите и детайлите за кандидатстване
са специфични за всеки бизнес инкубатор. Крайни дати за
подаване на проекто предложения и Интернет страници
на всички бизнес инкубатори на ЕКА може да намерите тук.
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СЪЗДАДЕНО С ... OPEN SOURCE ДАННИ И СОФТУЕР
HERASPACE

HeraSpace компания, която специализира в създаването на устойчиви високотехнологични решения за индустрии като рибарство, аквакултури, земеделие и гори.
Приложението HearSpace помага на рибарите да намерят най-близкото място, разрешено за риболов, оптимизирайки оперативния си бюджет и в същото време
намалявайки въздействието, което оказват върху околната среда. Приложението
използва същата блокчейн технология, прилагана за Bitcoin, за да си гарантира
прозрачност и сигурност, изграждащо взаимно печеливша връзка между рибари,
компании, администрация и потребители. Решението дава възможност за по-висок
добив от риболов и в същото време по-голяма устойчивост и стабилност на заетите
в сектора. Как HearSpace прави това? Приложението динамично прогнозира и актуализира разпространението на рибните пасажи. Това става чрез комбиниране на
спътникови данни от Коперник с актуални данни от риболовните кораби. Използването му може да подобри значително избора на оптимални места за риболов, а
така също и маршрута на корабите до тях. Повече информация за HeraSpace може
да намерите на Интернет страницата им, както и на профила им в facebook.

SEA CONDITIONS

Приложението Sea Condition предлага прогнози за параметри на водата и
въздуха за акваторията на Средиземно море. Използва данни от Услугата за
мониторинг на морската среда на Коперник (CMEMS) и предоставя информация за водната среда (температура и посока на теченията на водната повърхност, височина, посока и период на вълните) и метеорологичната обстановка (скорост и посока на вятъра в приземния 10 метров слой, температура
над сушата и водата в приземния 2 метров слой, налягане, валежи, облачна
покривка). Чрез приложението Sea Condition тази информация е достъпна до
всички директно чрез мобилен телефон (налична за iOS и Android).

KAPTAN

Kaptan е друго приложение, което предоставя
информация за климатичните условия и условията на морето в повърхностния слой, но
само за района между Малта и о-в Сицилия. Приложението е разработено от изследователска група по Физическа Океанография в университета в Малта, като част от проект
CALYPSO FO. То използва високочестотни радарни данни, спътникови данни и изчислителни модели, които предоставят информация за текущите и прогнозни данни за условията на морската среда. Приложението използва и данни от Услугата за мониторинг на
морската среда на Коперник (CMEMS). Информация в реално време за местни ветрове,
вълни, температура, налягане и течения, за всяка точка която потребителя посочи, както
и изменението на съответния параметър в последните 24 часа са налични директно от
мобилния телефон. Kaptan e налично за iOS и Android.

METEOSURF

Meteosurf е свободно приложение за прогнозиране на условията за вятър и вълни в Средиземно море. Предназначено е за смартфони и
таблети, като е създадено като Progressive Web
App, за да предоставя бързо подробна и актуална информация за височината
на вълните. Приложението е предназначено основно за сърфисти и уиндсърфисти. Данните за височина на вълните се визуализират под формата на грид,
като с цветове от тъмно син до тъмно червен е показана височината за цялата
акватория на Средиземно море. Отделно в приложението са налични над 1000
отделни места използвани за сърф. За всяко едно от тях е показана прогноза
за височината на вълните за следващите 5 дни с 3 часов интервал. За функционирането на приложението Meteosurf се
използват 3 основни вида данни: 1. Услугата за мониторинг на морската среда на Коперник (CMEMS); 2. Данни от National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National Centers for Environmental Prediction (NCEP), Global Forecast System
(GFS), Atmospheric Model; 3. Consorzio LaMMA, обществен консорциум между регион Тоскана и италианския изследователски съвет. Приложението Meteosurf е налично тук: http://bit.ly/meteo-surf
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БЪДИ ИНФОРМИРАН И УЧАСТВАЙ
Всеки месец в рамките на програма Коперник се организират редица семинари, конференции и други събития.
Кои са най-важните от тях, както и какви други събития в областта на геоинформационните технологии ви
очакват през месец май? Отговорът следва, а изчерпателен списък може да намерите на интернет страницата
ни: http://geopolymorphic-cloud.org/calendar/

СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА

Дата: 10-13 май 2018 г.; Място: гр. София, София Тех Парк
Независимо от вашата възраст, професия и интереси, посетете Софийския фестивал на науката, за който няма граница
между наука и култура. Събитието е включено в Културния календар на София и се провежда в партньорство със Столична община. Програмата на фестивала включва голямо разнообразие от теми, с които може да се запознаете тук.
Повечето от събитията са безплатни, а входът на останалите е на символична цена от 5 лв. Резервирането на места за
безплатните събития, както и закупуването на билети, може да направите тук.

BIG DATA VALUE MEET-UP SOFIA

Дата: 14-16 май 2018 г.; Място: гр. София, Интер Експо Център
Събитието включва два дни със семинари (14-ти и 15-ти май) и ден на отворените врати (16-ти май). Денят на отворените
врати е посветен на укрепването на сътрудничеството между европейската от една страна и българската и източноевропейската Big Data и AI общности от друга. Различните панели и многото възможности за създаване на професионални
контакти, ще бъдат добра база да направите работата си позната за по-широка аудитория. Предлагат се пространства
в изложбената зона, където проекти, фирми и startup компании могат да популяризират дейността си. Информация за
събитието може да намерите тук.

26-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ДЕЛТИ И ВЛАЖНИ ЗОНИ
Дата: 16-20 май 2018 г., Място: гр. Тулча, Румъния, Mihail Kogălniceanu City Hall

The Danube Delta National Institute for Research and Development (DDNI) организира 26-ти международен симпозиум
“Делти и влажни зони”. Информация за събитието може да намерите тук.

COPERNICUS FOR WATER MANAGEMENT WORKSHOP

Дата: 29 май 2018 г.; Място: Брюксел, Auditorium Breydel, DG GROW

Семинарът Copernicus for Water management цели да проучи значението на Космическия компонент и Компонента на
услугите на програма Коперник (и промените планирани в тях) по редица въпроси, свързани с управлението на водите
и по-конкретно имащи отношение с Рамковата директива за водите и Рамковата директива за морска стратегия. Акцентът на семинара ще бъде поставен върху: 1. Изследване на нуждите на потребителите в областта на управлението
на водите на международно, европейско и национално/местно ниво; 2. Обобщение на това, което предлага програма
Коперник към настоящия момент и планираното в близко бъдеще; 3. Дискутиране на потенциални промени в програма
Копеник, засягащи космическия компонент и компонента за услуги, с цел да бъдат идентифицирани липси. Семинарът е
отворен и свободен за всички регистрирани участници. Информация за събитието може да намерите тук.

ЕВРОПЕЙСКИ МОРСКИ ДЕН

Дата: 31 май - 1 юни 2018 г.; Място: гр. Бургас, Бургаски свободен университет
Европейски морски ден е престижна международна конференция и изложение, която е проведена за първи път през
2008 г. и всяка година се домакинства от различна държава. Темите в конференцията разглеждат интегрираната морска
политика на ЕС за насърчаване на икономическия растеж, уменията, технологичните иновации, опазването на околната
среда и устойчивостта в Европа. В рамките на конференцията ще се проведе учебен семинар на тема “Услугата за
мониторинг на морската среда на програма Коперник в подкрепа на морските дейности в Черно море”, за който може да
прочетете повече в раздел “Успешните никога не спират да учат” в настоящия бюлетин. Информация за конференцията
Европейски морски ден може да намерите тук.
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АКТУАЛНО
КАРТИРАНЕ НА ПРОМЕНИ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ С
SENTINEL-1
Застрояването в урбанизираните територии и неговия регулярен мониторинг са от голямо значение за доброто управление на територията, както и важен източник на информация при планиране на нейното устойчиво развитие.
Радарният спътник Sentinel 1, заснема територията на Земята на всеки 5 дни, независимо от климатичните условия. С използването на различни методи за interferometry, speckle divergence и др. могат да се индикират промени в застрояването
в урбанизираните територии и да се извършва постоянен мониторинг на този процес.
На картата представяме промените в грапавината на земното покритие (дължащи се основно на промени в застрояването) за гр. София в периода 2014, 2016 и 2018 г., картирани чрез обработка на данни от Sentinel-1. Повече детайли за
картирането може да намерите в нашия сайт в края на месец май 2018 г: www.geopolymorphic-cloud.org

Снимка: Sentinel-1

Източник на данни: Copernicus, http://www.copernicus.eu/
Обработка на изображения и анализ: GEO Polymorphic Cloud
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ЗА НАС
GEO Polymorphic Cloud част от Copernicus Relays мрежата на програмата за наблюдение на Земята – Коперник.
Мрежата на Copernicus Relays съществува от 2017 г. и е изградена от центрове, които са местни професионални организации. Те изпълняват координиращи и популяризиращи дейности към Коперник на локално ниво, с което се цели
разкриване на възможностите и ползите от програмата за гражданите и бизнеса. От друга страна от изключително значение е и обратната връзка - какви са нуждите на гражданите и бизнеса, което е и двигателят за развитието на програма
Коперник. Организациите, ангажирани в мрежата Copernicus Relays, са над 75 в целия свят.
GEO Polymorphic Cloud сме членове на мрежата Copernicus Relays от февруари 2018 г. В тази връзка извършваме следните
дейности:

ПОДПОМАГАМЕ

ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ

координацията свързана с дейностите на програмата
на местно, регионално и национално ниво

РАЗПРОСТРАНЯВАМЕ

информационни материали за програмата брошури, презентации, постери

ОРГАНИЗИРАМЕ

събития за представяне на специализирани данни,
дейности и услуги на програмата

програмата на събития свързани с наблюдението на
Земята и други имащи връзка с това

ИНФОРМИРАМЕ

по конкретни въпроси касаещи програмата, данните и
услугите от нея, актуални събития, търгове,
финансиращи механизми, обучения

ОБУЧАВАМЕ

за сегментите на програмата, възможностите за
научни изследвания, бизнес развитие и интегриране в
работен процес

Повече за дейностите ни като Copernicus Relays и случващото се в програма Коперник може да научите от месечния ни
бюлетин: http://geopolymorphic-cloud.org/newsletter/
Посетете и страница ни в социалните мрежи обновявана регулярно: https://www.facebook.com/GeoPolymorphicCloud/
В Интернет страницата ни може да намерите още информационни ресурси за програма Коперник, пълен календар на
събития и друга интересна информация: http://geopolymorphic-cloud.org/

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

office@geopolymorphic-cloud.org

или използвайте информационната ни линия Copernicus Relays, България
copernicus@geopolymorphic-cloud.org

Автор: GEO Polymorphic Cloud
Дизайн: Дамян Славков
Корица: България, част от Черноморското крайбрежив, южно от гр. Созопол, спътниково изображение: Sentinel-2, 28.04.2018 г.

