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ТЕМА НА БРОЯ:

SENTINEL-6

10 дни до извеждането в орбита на най-новия спътник на програма Коперник

Повишаването на морското равнище е ключов показател
за изменението на климата. Tочното проследяване
на променящото се ниво на морската повърхност в
продължение на десетилетия е от съществено значение за
науките изследващи климата с цел изготвяне на политики и
в крайна сметка за защитата на тези в ниско разположените
рискови региони. Спътниците, проследяващи променящата
се височина на океанската повърхност, показват, че
средното морско равнище се повишава средно с малко
над 3 мм всяка година от 1993 г. насам. Още по-тревожно е,
че този темп на покачване се е увеличил през последните
години. Ролята на Sentinel-6 е не само да продължи
проучвания на климата, но и да измери височината на
морската повърхност с по-голяма точност от преди.

На 10-ти ноември от авиобазата Ванденберг в Калифорния
ще излети най-новият спътник за наблюдение на Земята
в света на борда на SpaceX Falcon 9. Като историческо
американско-европейско партньорство Sentinel-6 Michael
Freilich ще започне петгодишна мисия за събиране на найточните данни досега за морското равнище и как Световния
океан реагира на промените в климата. Мисията също
така ще събира точни данни за температура и влажност
на атмосферата, които ще помогнат за подобряване на
прогнозите за времето и климатичните модели.
Сателити Sentinel-6/Jason-CS са проектирани да престоят
в орбита минимум 5.5 години всеки и ще осигурят
непрекъснати
измервания,
извършвани от 2020 г. нататък,
с по-добри характеристики по
отношение на по-ранните серии
от Jason. Сателитите ще измерват
разстоянието си до океанската
повърхност с точност до няколко
сантиметра от височина 1336 км.
Те ще бъдат основна система за наблюдение на издигането
на морското равнище, алтиметрия на крайбрежните зони,
оперативна океанография, сезонна прогноза и морска
метеорология. Двата идентично оборудвани сателита A и
B са проектирани за продължителност на мисията от 7.5
години и планирано припокриване от поне 1.5 години.
Sentinel-6 Michael Freilich е първият от двата спътника, с

който ще се осигури „непрекъснатост на наблюдението“ на
мисиите на Jason, които в момента предоставят данни за
промените в Световния океан, но които достигат до края
на оперативния си живот. Това затруднява допълнително
сложните операции, тъй като новият Sentinel трябва да лети
в тандем с Jason-3, който ще замени, докато последният
бъде преместен на друга орбита.

Целевата орбита за новата мисия е полярна, високо над
ледените полюси на Земята на около 1300 км височина.
Планирането на полета е изключително важно, тъй като
Sentinel-6 трябва да лети в тандем с Jason 3, попадайки на
позиция зад него с отделяне от само 30 секунди или около
230 км.
Sentinel-6 ще се присъедини към флота от спътници
за наблюдение на Земята в една от най-натоварените
космически магистрали - ниска околоземна орбита.
Space Debris Office на ESA, базиран в ESOC, ще бъде на
разположение през критичните ранни дни и ще наблюдава
и изчислява риска от сблъсъци с космически отломки.
При мониторинга на глобалните морски нива от 2001 г.
насам, сателитите Jason са в състояние да проследят големи
океански явления като Гълфстрийм и метеорологични
такива като El Niño и La Niña, които се простират на
хиляди километри. Измерването на по-малки вариации на
морското равнище в близост до бреговите линии, които
могат да повлияят на корабната навигация и търговския
риболов, е извън техните възможности.
Sentinel-6 ще събира измервания с по-висока
разделителна способност. Нещо повече, той включва нова
технология с инструмента за усъвършенстван микровълнов
радиометър (AMR-C), която заедно с радарния алтиметър
Poseidon-4 на мисията ще позволи на изследователите да
видят тези по-малки, по-сложни характеристики на океана,
особено в близост до бреговите линии.
Както всички данни и услуги по програма Коперник, така
и данните от Sentinel 6 ще бъдат свободни за ползване от
световната общност. Като начало ESA публикува конкурс за
валидация на първите данни от спътника по отношение на
всеки от очакваните продукти. Повече за конкурса може да
намерите в ESA AO’s.
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КОПЕРНИК В ДЕЙСТВИЕ
European Ground Motion Service (EGMS)

European Ground Motion Service (EGMS) има за цел да осигури последователна, редовна, стандартизирана, хармонизирана
и надеждна информация относно природните и антропогенни явления на движението на земната повърхност в Европа
и през националните граници, с точност до милиметри.
С услугата ще се измерват изместванията на земната повърхност,
включително свлачища, както и деформация на инфраструктурата,
като се използват предимно данни от Коперник Sentinel-1. Поконкретно информация за движението на земната кора ще бъде
получена от анализи на времеви серии на данните на Sentinel-1,
използвайки подход за радарна интерферометрия на Persistent
Scatterers и Distributed Scatterers. Тези анализи ще бъдат допълнение
към глобалните навигационни спътникови системи (GNSS) и други
наблюдения на място. След като започне оперативна работа, EGMS
ще предоставя и инструменти за визуализация, интерактивно
представяне на данни и елементи за използване от най-различни
потребители. На 21-22.10.2020г. се проведе уебинар, на който бяха представени подробно бъдещите продукти на услугата.
Всички изнесени презентации са налични на страницата на уебинара. Видеозаписи от семинара могат да бъдат гледани
в канала на Коперник в Youtube – част 1 и част 2.

European High-Resolution Snow & Ice products (HR-S&I)

European High-Resolution Snow & Ice products (HR-S&I) вече е част от тематичната услуга на програма Коперник – Land
Monitoring Service. Чрез нея се предлагат продукти с висока пространствена разделителна способност (20x20 м) получени
от данните на Sentinel-2 (Sentinel-2A и Sentinel-2B) с времева разделителна способност 5 дни. Те се генерират за цяла
Европа от 1-ви септември 2016 г. насам (работата по обработка на данните преди 2020 г. започна през юли месец тази
година).
На потребителите се предлагат четири вида HR-S & I продукти:
• Fractional Snow Cover (FSC) се генерира в почти реално време и
осигурява за всеки пиксел частта (0% - 100%) от повърхността,
покрита със сняг;
• The Persistent Snow Area (PSA) се генерира ежегодно и осигурява
данни за обхвата на устойчивата снежна покривка, т.е. площта, в
която има сняг през хидрологичната година;
• The River and Lake Ice Extent (RLIE) се генерира в почти реално време
и осигурява информация за речните и езерните зони, покрити/
свободни от сняг и лед;
• The Aggregated River and Lake Ice Extent (ARLIE) се генерира на
тримесечие и осигурява процентното покритие на покрит/свободни от сняг или лед на 10 км речни участъци и
езера.
На 15-16 октомври тази година беше проведен уебинар за представяне на продукта и начина за достъп до данните.
Всички, които са го пропуснали могат да намерят презентациите на следния линк. Продуктите по услугата вече се
предоставят, чрез специализирано приложение WMS viewer или могат да бъдат свободно достъпвани, чрез разработеното
приложение на услугата тук.

OneSoil

Платформата OneSoil е свободна за ползване от земеделците за прецизно земеделие. Тя е
разработена в Минск през 2017 г. с данни от Sentinel 1 и 2 и алгоритмите на изкуствения интелект
съчетани с наземни данни. Платформата предоставя информация за това с какви посеви е засят
даден парцел, кога е датата на засяването и етапите на развитие на културата. Чрез OneSoil platform
или тази за мобилни устройства OneSoil Scouting, всеки може да въведе данни за своите обработваеми площи и да следи
за всяка от тях развитието и евентуални повреди през вегетационния сезон. За тези които искат да анализират по-големи
територии е налична и OneSoil Map, която предоставя интерактивни карти и аналитични услуги за земеделските земи в
цяла Европа и САЩ.
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УСПЕШНИТЕ НИКОГА НЕ СПИРАТ ДА УЧАТ
Copernicus MOOC
Copernicus MOOC (Massive Open Online Course) е онлайн обучение, целящо всеки
да разбере как да използва данните от наблюдението на Земята, за да се справи с
обществените предизвикателства и да създаде бизнес възможности. Участниците ще
научат как данните на програмата за наблюдение на Земята на ЕС - Коперник могат да се
използват за основана на факти публична политика, за разработване на нови продукти и услуги, за отваряне на нови
пазари, подобряване на качеството на живот и максимално използване на ограничените ресурси по устойчив начин.
Курсът е активен до декември 2020г. и регистрация може да направите тук!

Осигуряване на IoT иновации с технологията Galileo
Point.IoT е вълнуваща програма, предназначена да даде възможност за иновации, използващи технологиите Galileo и
IoT. Всеки заслужава достъп до инструменти, които поддържат техните IoT решения, поддържани от Галилео. Ето защо
консорциума Point.IoT създаде програма за самостоятелно обучение, която ви позволява да развивате идеите си със свое
собствено темпо.
Независимо дали сте нов в играта или утвърден предприемач на IoT или Galileo, този специално разработен MOOC ще
ви преведе през бизнес и техническото развитие на вашите продукти и услуги на IoT. От дизайнът на бизнес модела до
позиционирането в нашия свързан свят, европейските експерти от индустрията споделят своите знания и умения с вас в
рамките на 14 обучителни сесии.

Уебинар: Въведение в достъпа до данни за аварийно реагиране и
управление на риска от бедствия
С нарастващите глобални бедствия планирането и управлението на
аварийните действия никога не са били по-важни. По проект CoRdiNet
се организира безплатен уебинар на 23 ноември в 14:00 ч. CET, където
ще бъде показано как да получите достъп до важни спътникови данни
и информация за реагиране при извънредни ситуации и управление
на риска от бедствия. Това е вторият уебинар от поредицата за достъп
до данни, предоставен от CoRdiNet * в партньорство с Националния
център за наблюдение на Земята в Обединеното кралство (NCEO).
Регистрация за уебинара може да направите тук!

Уебинар за новата версия на системата Sen2-Agri
Sen2-Agri е работеща самостоятелна система за обработка, генерираща информационни
продукти за селското стопанство от Sentinel-2 (A&B) и Landsat 8 по време на вегетационния
период. Тези различни продукти се състоят от:
• месечни безоблачни композити с повърхностна отражателна способност при
разделителна способност 10 - 20 м;
• месечни динамични маски за обработваеми земи;
• карти на селскостопанските култури с разделителна способност 10 м за основните групи култури, доставяни два
пъти през земеделските сезони;
• периодични карти на състоянието на растителността, NDVI и LAI, описващи вегетативното развитие на посевите.
Системата Sen2-Agri е безплатна и с отворен код, позволяваща на всеки потребител да генерира продукти близко до
реалното време, съобразени с неговите нужди, със собствени ресурси или в облачна инфраструктура. Регистрация за
уебинара може да направите тук!
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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.

Хакатон #HackARIADNA

Спътници Iceye
ESA
стартира
покана
до
международната
общност
за
научноизследователска
и
развойна дейност, за да оцени
пригодността на спътниците Iceye
за наука и приложения, базирани
на дистанционно наблюдение.
Тази покана предлага възможност на учените и
изследователите да получат достъп до данните от Х-канала
на Iceye, за да подкрепят оценката на потенциала на такива
данни като допълваща мисия на ESA.
По-специално се очакват следните разработки:
• Оценка на качеството на данните;
• Разработване на нови приложения, услуги и
продукти, използващи данни на Iceye;
• Оценка на допълняемостта на данните на Iceye с
други мисии на ESA и ESA TPM.
Крайният срок за подаване е удължен до края на ноември
2020 г. Повече информация тук!

Данните от PRISMA вече с достъп за
потребители
VSWIR данните от италианския
хиперспектрален
спътник
PRISMA (както архивни, така и
нови заснемания), са отворени
за потребители. За да получите
достъп до тях трябва да изпратите
мотивирано
предложение
с
описание на проекта, в който бихте
искали да ги използвате. Регистрация за данните може да
направите тук!

Mеждународен конкурс ActInSpace

ActInSpace е международен конкурс за иновации и е
мястото, където можете да осъществите мечтите си. Ако се
интересувате от космически технологии и имате идея, това
е мястото, където можете да покажете своя потенциал.
В България събитието ще се проведе на 13-14.11.2020г., а
регистрация може да направите тук!

#HackARIADNA съчетава целите на проекта на ЕС ARIADNA
с новите предизвикателства, породени от продължаващата
криза COVID-19. Хакатона е за всички заинтересовани
страни с интереси в градската мобилност и обществения
транспорт да разработят решения и иновативни
приложения, които ще помогнат на света да намери подобри нови решения за мобилност чрез използването на
EGNSS, с евентуален фокус върху продължаващата криза
COVID-19. #HackARIADNA е изцяло онлайн и глобален
конкурс, призоваващ млади професионалисти, експерти
по роботика, технически лица, компании или всеки, който
се интересува от темата, да проектират решения и да
разработват иновативни приложения. Регистрация за
хакатона може да бъде направена тук!

Трета Space-Up «Space Academy»
Фирми работещи в областта на
космическите
технологии
могат
да
кандидатстват, за да се възползват
безплатно от услугите SpaceUp и да се присъединят към
семинарите на място в Space-Up “Space Academy” в Рим.
Космическата академия ще се проведе в рамките на
Primavera dell’Innovazione. Условия за участие може да
намерите тук!

Конкурси в EGSA
Европейската
агенция
за
GNSS
(GSA)
търси
висококвалифицирани
специалисти и експерти, готови
да отговорят на предизвикателствата, свързани с бъдещето
на услугите и приложенията, задвижвани от сателитна
навигация в Европа и извън нея. Отворените конкурси
може да намерите тук!
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СЪЗДАДЕНО С...OPEN SOURCE ДАННИ И СОФТУЕР

MAJA 4.2.1 вече е на разположение с отворен код. MACCS (Multi-sensor Atmospheric Correction
and Cloud Screening) е процесор от ниво 2А, който открива облаците и техните сенки и изчислява
аерозолната оптична дебелина (AOT), водната пара и коригира за атмосферните ефекти. Процесорът
е разработен съвместно от CESBIO и CNES. CESBIO разработи методите и прототипа, докато CNES
финансира операционната версия на процесора, с подкрепа от CESBIO за валидирането. CNES +
CESBIO и DLR обединиха усилията си за разработване на съвместен процесор, наречен MAJA MACCS-ATCOR Joint Algorithm. От миналия месец последната версия на MAJA е вече с отворен код и
може да бъде открита в github. Към момента с MAJA могат да се обработват данни от VENµS, Sentinel
2 и Landsat 8.
eo-learn - open source Python Library - прави извличането на ценна информация от спътникови
изображения лесно. Представлява колекция от Python скриптове с отворен код, които са
разработени за лесен достъп и обработка на пространствено-времеви серии от изображения,
придобити от различни спътници. eo-learn е лесен за използване, с модулен дизайн и насърчава
сътрудничеството - споделяне и повторно използване на конкретни задачи в типични работни процеси за извличане на
данни от спътниковите изображения, като маскиране на облачната покривка, съвместна регистрация на изображения,
извличане на характеристики, класификация и др. Библиотеката действа като мост между дистанционното наблюдение на
Земята и екосистемата на Python за data science и machine learning. Библиотеката използва NumPy масиви за съхраняване
и обработка на данни от дистанционното наблюдение. Целта му е да улесни навлизането на неспециалисти в областта
на дистанционното наблюдение от една страна и да предостави на експертите по дистанционно наблюдение найсъвременните инструменти за computer vision, machine learning и deep learning, съществуващи в екосистемата на Python.
Повече за eo-learn в github и тук.
Sentinel Hub Custom Script Repository - мястото съдържа скриптове с отворен код на JavaScript разработени
от специалисти по цял свят за използване в порталите за достъп до спътникови изображения на Sinergise – EO Browser
и SentinelHub Playground. Повечето от скриптовете са разработени в рамките на редовните състезания – Custom Scrip
Contests организирани от SentinelHub. Чрез тях могат да се обработват данни от над 10 вида спътници, да се извършва
специфична визуализация, извличане на индекси, класификация, дори и работа с времеви серии от данни. В сайта
на Custom Script Contest може да намерите изминалите досега състезания, а всички скриптове са налични и в github.
Състезанията се организират всяка година и винаги са с интересни и различни награди за най-добрите приложения.

#30DayMapChallenge е ежедневно предизвикателство, което тази година се провежда през месец ноември за
картиране и визуализация на данни, насочено към общността работеща с пространствени данни. Идеята е да създавате
и публикувате карти, базирани на различни теми, всеки ден от месеца, като използвате хаштаг #30DayMapChallenge.
Можете да подготвите картите предварително, но основната идея е да публикувате карти от конкретни теми в конкретни
дни, изброени в тазгодишното издание на състезанието. Просто включете снимка на картата, когато публикувате в Twitter
с хаштага. Не е нужно да се регистрирате никъде, за да участвате. Няма ограничения
за инструментите, технологиите и данните, които използвате във вашите карти. Повече
за състезанието и конкретните теми за всеки от дните може да намерите тук. В сайта
са посочени и редица източници на данни с отворен достъп и софтуерни продукти
с отворен код, които може да използвате. Готовите карти може да включвате и в
30DayMapChallenge2020Metadata repository. Картите създадени през миналогодишното
състезание може да разгледате тук!
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БЪДИ ИНФОРМИРАН И УЧАСТВАЙ
В рамките на програма Коперник се организират редица семинари, конференции и други събития. Кои са найважните от тях, както и какви други събития в областта на геоинформационните технологии ви очакват
през следващите няколко месеца? Отговорът следва, а изчерпателен списък може да намерите на интернет
страницата ни: https://geopolymorphic-cloud.org/calendar/

Cope4BG2020

28.07.2020 г., 06.10.2020 г.; Място: онлайн
II-ри национален семинар по програмата за наблюдение на Земята на ЕС - Коперник за държавни, научни, бизнес и
неправителствени организации – Cope4BG2020 беше организиран от представителите на Copernicus Relays и Copernicus
Academy в България - сдружение GEO Polymorphic Cloud, Институт за космически изследвания и технологии - ИКИТБАН, и Клъстер за Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения (CASTRA), с подкрепата на Българска
стопанска камара в България. Събитието се проведе онлайн в рамките на два дни - 28.07.2020 г. - информационната част
на семинара за програма Коперник и възможностите за наука, бизнес и иновации с нея, и 6.10.2020г. - научни и бизнес
сесии за представяне на конкретни приложения с Коперник на български и чуждестранни организации в различни
сфери на науката и практиката. Всички презентации от двата дни може да намерите на сайта на Cope4BG2020, а видео от
изнесените доклади в канала на GEO Polymorphic Cloud в YouTube.

EU SpaceWeek

07-11.12.2020 г.; Място: онлайн
Тазгодишната Европейска космическа седмица ще се съсредоточи върху това как космическата програма на ЕС
допринася за постигане на приоритетите на Европейската комисия за периода 2019-2024 г., със сесии по европейския
зелен договор, космическата програма на ЕС и икономика, която работи за хората, космическата програма на ЕС и
Европа, подходяща за дигиталната ера, и други. Тъй като космосът има положителен мултиплициращ ефект в икономиката
на ЕС, ще се обърне особено внимание на това как синергиите между Галилео, EGNOS, Коперник и GovSatCom могат да
насърчат иновациите, растежа и устойчивостта. Можете да се регистрирате за събитието тук.

Sofia Space Week
Място: гр. София

Sofia Space Week се организира за първи път в България, под егидата на Министерството на икономиката. Събитието
включва няколко важни елемента като международeн хакатон ActInSpace 2020 - насочен към развитие на иновационен
потенциал и предприемачество в България, изложба «Нови технологии и иновации 4.0» с участието на водещи компании
в аерокосмическия сектор и втората конференция «Балкан от космоса - 4.0: Устойчиво бъдеще чрез изследвания,
иновации, данни и предприемачество» и ще осигури платформа за обмен между широк кръг международни експерти,
изследователи, вземащи решения на политическо ниво, представители на индустрията, потребители на космически
приложения и неправителствена организация. Събитието трябва да се проведе през ноември, но поради кризата с
Covid-19 засега датата е отложена.

GeoWeek 2020

02-06.11.2020 г.; Място: онлайн
Седмицата на GEO – GeoWeek 2020 ще бъде фокусирана върху ключовите приоритети за стимулиране на цифровата
икономика, изпълнение на приоритетите за ангажираност на GEO, насърчаване на устойчивото развитие, подкрепа
на национални инициативи и подчертаване на подходите към отворените данни, тази седмица поредиците от онлайн
събития са предназначени да ангажират лидери от цялата общност на ГЕО, за да споделят уроци и да разработват
политики и програми за въздействие върху нашата планета.

БЮЛЕТИН
2020
Брой 4

Октомври

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

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

ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ

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/
Автор: GEO Polymorphic Cloud
Дизайн: Дамян Славков
Корица: Западна Рила, първи сняг по високите части в началото на октомври 2020 г. и картиране с използване на индекс
NDSI за различаване на сняг от облачно покритие: Sentinel-2, 10.10.2020 г.
Лого: Copernicus

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
office@geopolymorphic-cloud.org
или използвайте информационната линия на Copernicus Relays
copernicus@geopolymorphic-cloud.org

