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ТЕМА НА БРОЯ: ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА И
  МОНИТОРИНГ ОТ КОСМОСА

Замърсяването на въздуха е местен, регионален и 
световен проблем. Замърсителите на въздуха генерирани 
в една държава могат да бъдат пренесени в атмосферата, 
което да доведе до влошаване качеството на въздуха и 
на други места.
Днес праховите частици, азотния диоксид и озона 
в близост до земната повърхност са трите основни 
замърсителя, които в най-голяма степен засягат 
човешкото здраве. Излагането на тези замърсители 
редовно или при високи концентрации упражнява 
различно по сериозност въздействие ― от смущения на 
дихателната система до преждевременна смърт. Около 
90% от градското население на Европа е изложено на 
замърсители в концентрации по-високи от нивата на 
качеството на въздуха, считани за вредни за здравето.

Инверсии в котловините в Западна България през есенно-зимните 
месеци с данни от Sentinel-2
Услугата за мониторинг на атмосферата на програмата за 
наблюдение на Земята Коперник - Copernicus Atmosphere 
Monitoring Service (CAMS), внедрена от Европейския 
център за средносрочна прогноза на времето (ECMWF) 
от името на ЕС, помага за смекчаване на последиците 
от замърсяването на въздуха и подкрепя работата за 
намаляване на токсичните елементи във въздуха. CAMS 
предоставя ежедневна информация свързана със 
замърсяването на въздуха и здравето, навсякъде по 
света. Тази информация се получава чрез комбиниране 
на различни видове наблюдения (включително наземно 
и спътниково наблюдение), използвайки математически 
модели, както и при прогнозите за времето. Данните, 
моделите и прогнозите са от изключителна важност за 
обществените власти, бизнеса и гражданите.
Спътникът на Коперник Sentinel-5P предоставя за CAMS 
всекидневни данни за множество газове, които могат 
да повлияят на здравето ни като азотен диоксид и 
въглероден оксид. Той измерва също и серен диоксид, 
който идва предимно от промишлени предприятия и 
емисии от моторни превозни средства, но може да бъде 

и резултат от вулканична дейност. Мисията на Sentinel-
5P картографира и един по-малко известен замърсител 
- формалдехид, който може да бъде освободен в 
атмосферата чрез дървообработващата промишленост и 
от горските пожари. Sentinel-5P измерва, както «добрия», 
така и «лошия» озон. Картирайки атмосферните газове 
по света всеки ден с резолюция до 7 км x 3.5 км, мисията 
Sentinel-5P генерира данни - свободни и безплатни за 
всички. С очаквания през 2023 г. Sentinel-4, CAMS ще може 
да предоставя още по-пълна и навременна информация 
за атмосферните замърсители над Европа.
Данните от CAMS допълват и обогатяват тези от 
наземните измервания за качеството на въздуха. 
Приложения като European Air Quality Index, European Air 
Quality Map и такива на национално ниво като AirBG и 
др. са полезни и широко използвани, но предоставят 
информация само за настоящото състояние в места 
с наземни измервателни уреди. CAMS от своя страна 
генерира данни за качеството на въздуха за целия свят 
и в по-голяма детайлност за Европа. Чрез създадения 
Atmosphere Data Store, CAMS предоставя исторически 
архив на данните, актуални измервания, анализи и 
прогнози. Удобният API интерфейс позволява данните на 
CAMS да бъдат използвани и за външни приложения.
Подобни приложения за качеството на въздуха на ниво 
населено място с висока пространствена разделителна 
способност с използване на данни от CAMS са налични 
още от 2018 г. Такива са например Riga airTEXT, Meteopollen, 
BreezoMeter, Air Portal и др., като данни за замърсяване 
на въздуха от Коперник бяха интегрирани и в известната 
на всички Windy.
Ако и вие желаете да използвате свободните данни от CAMS 
и разработите свое приложение една добра възможност 
е AI4EO. AI4EO стартира този месец състезание чиято 
цел е с данни от наблюдението на Земята от Космоса, 
заедно с технологии за изкуствен интелект, да подобри 
резолюцията на прогнозата за качеството на въздуха 
за създаване на приложения насочени за конкретни 
градове. В състезанието AI4AirQuality (отворено до 16 
май 2021 г.) ще може да използвате данни от Sentinel-
5P и прогнозни модели на CAMS, за да предоставите 
информация с висока разделителна способност за 
замърсители като като PM2.5, NO2 и др. Защо не и някой 
от многото български градове с проблеми с мръсния 
въздух да има скоро детайлна информационна система 
за качеството на въздуха?

Софийското поле погледнато от южните склонове на Стара 
планина и характерния похлупак от мръсен въздух

https://atmosphere.copernicus.eu/
https://atmosphere.copernicus.eu/
https://www.ecmwf.int/
https://atmosphere.copernicus.eu/data
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-5p
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/up-to-date-air-quality-data
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/up-to-date-air-quality-data
https://atmosphere.copernicus.eu/global-forecast-plots
https://regional.atmosphere.copernicus.eu/index.php?category=ensemble&subensemble=hourly_ensemble&date=LAST&calculation-model=ENSEMBLE&species=o3&level=SFC&offset=000
https://ads.atmosphere.copernicus.eu/#!/home
https://ads.atmosphere.copernicus.eu/api-how-to
http://www.rigaairtext.lv/
https://meteopollen.com/
https://www.breezometer.com/air-quality-map
https://air-portal.nl/?lang=en
https://www.windy.com/bg/-%D0%9F%D0%9C2-5-pm2p5?camsEu,pm2p5,42.690,25.291,8
https://ai4eo.de/
https://platform.ai4eo.eu/challenge/air-quality-and-health
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Global Earth Monitor - глобален мониторинг по икономически ефективен начин
Проектът Global Earth Monitor цели да предостави решение за предизвикателството на 

непрекъснатото наблюдение на големи територии по устойчив и икономически ефективен 
начин. Целта на проекта е да се създаде нов модел на обработка на данни за наблюдение на 
Земята, който значително да подобри използването на данните на програма Коперник.

С помощта на иновации като Adjustable Data Cubes интегрирани с библиотеката с отворен 
код за машинно обучение и работа с данни от спътниковото наблюдение - eo-learn, ще бъде 

осигурен непрекъснат мониторинг на планетата в глобален / регионален мащаб. Проектът се разработва с финансиране 
по програма Хоризонт 2020.

My Ocean - нов портал за данни за моретата и океаните
Copernicus Marine Service разработи нов портал за лесен достъп и визуализация 

на данни за моретата и океаните. My Ocean е бърз, интуитивен, подробен и точен 
инструмент за преглед на морски данни. Той може да се използва от най-различни 
потребители - от хора на управленски позиции до анализатори на данни, от големи 
бизнес организации до стартиращи фирми, от студенти и от всеки гражданин с интерес 
в тази сфера.

Независимо дали проследявате силните бури предизвикващи високи вълни или 
просто искате да знаете дали през уикенда водата на любимия ви плаж ще бъде с необходимата температура, чрез 
новият инструмент на Copernicus Marine Service може да разберете всичко това. My Ocean предоставя висококачествени 
данни освен за всяка точка в Световния океан, и за някои морета, в т.ч. Черно море. Услугата е напълно безплатна и 
докато работите с нея няма да бъдете затормозявани с постоянни реклами на екрана. За да използвате My Ocean не е 
необходима дори регистрация, а просто посетете https://cmems.lobelia.earth/

Данни от Коперник за откриване, наблюдение и защита на културно-исторически обекти
Археологическите изследвания предоставят на човечеството информация за миналото, 

подобрявайки знанията за историята ни. Програма Коперник предлага детайлна, безплатна 
и свободна за ползване информация, която може да се използва при изследване на нови 
археологически и културно-исторически обекти. В допълнение на това Copernicus Service 
in Support to EU external action (Copernicus SEA) предоставя продукти и данни за по-добра 
защита и управление на риска на вече откритите археологически обекти. Copernicus SEA 
има за цел да подпомогне ЕС в дейности извън територията на ЕС, както и да допринесе за 
подобряване на капацитета на ЕС за предотвратяване на кризи, регионални и трансгранични 
заплахи. Повече по темата може прочетете в статията на Copernicus Observer.

Сборник с приноси за наблюдението на Земята за SDG
Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. включва рамка от 17 цели за устойчиво развитие, 169 задачи, 

подкрепени от 231 показателя. Данните са в основата на Програмата за 2030 г. Нейният 
успех зависи от наличието на висококачествени, навременни и общодостъпни данни.

Сателитните наблюдения и предоставяните от тях данни са в основата на мониторинга 
на редица показатели на целите за устойчиво развитие. С нарастването на сателитите 
предоставящи безплатни и свободни за ползване данни с глобални сценарии за наблюдение, 
наблюдението на Земята може да се счита за надежден, систематичен и достъпен източник 
на информация за страните, за да изпълняват своите цели за устойчиво развитие. Сборникът 
на приноса на наблюдението на Земята за целите и показателите за устойчиво развитие е изготвен от финансиран от ЕКА 
проект, изпълнен в тясно сътрудничество с инициативата GEO EO4SDG и екип на CEOS за цели за устойчиво развитие.

Публични консултации по новата стратегия на ЕС за почвите и горите
Европейската комисия стартира публични консултации за новите стратегии на Европа за горите и почвите. Всичко за 

тях и начините за мониториране на състоянието им, както и къде е мястото на данните от наблюдението на Земята може 
да намерите тук: EU Forest Strategy и EU Soil Strategy. Специалисти и заинтересовани лица могат да споделят мнение и 
коментари до 19.04 за стратегията за горите и 27.04.20201 г. за тази за почвите.

КОПЕРНИК В ДЕЙСТВИЕ

https://www.globalearthmonitor.eu/
https://www.copernicus.eu/en
https://github.com/sentinel-hub/eo-learn
https://marine.copernicus.eu/
https://cmems.lobelia.earth/data?view=viewer&crs=epsg%3A4326&t=1609027200000&z=0&center=-20%2C26.54287&zoom=11&layers=W3siaWQiOiJjMCIsImxheWVySWQiOiJHTE9CQUxfQU5BTFlTSVNfRk9SRUNBU1RfUEhZXzAwMV8wMjQvZ2xvYmFsLWFuYWx5c2lzLWZvcmVjYXN0LXBoeS0wMDEtMDI0L3NlYV93YXRlcl92ZWxvY2l0eSIsInpJbmRleCI6MTAsImxvZ1NjYWxlIjpmYWxzZX1d&initial=1
https://cmems.lobelia.earth/ 
https://sea.security.copernicus.eu/
https://sea.security.copernicus.eu/
https://www.copernicus.eu/en/news/news/observer-how-does-copernicus-help-discover-monitor-and-protect-archaeological-and
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://eo4society.esa.int/wp-content/uploads/2021/01/EO_Compendium-for-SDGs.pdf
https://eo4society.esa.int/wp-content/uploads/2021/01/EO_Compendium-for-SDGs.pdf
https://eo4sdg.org/
https://ceos.org/ourwork/ad-hoc-teams/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-new-eu-forest-strategy-2021-01-29_en
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-new-eu-soil-strategy-2021-02-02_en
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Лятно училище IGARSS 2021
В рамките на Международния симпозиум за науки за Земята и дистанционни 

изследвания (IGARSS 2021) ще бъде организирано тридневно лятно 
училище в периода 6-8 юли 2021 г. Лятното училище ще бъде посветено на 
дистанционните изследвания на базата на безпилотни летателни апарати и 
ще включва практическо обучение, в което ще бъдат комбинирани кампания 
за събиране на данни, технически уроци, демонстрация от доставчици на 
услуги и безпилотни летателни апарати и практически упражнения.

Ако сте млад изследовател, предприемач или студент, който се интересува от дистанционни изследвания на базата на 
безпилотни летателни апарати, тази програма е за вас.

Уебинар: «Възходът на изкуствения интелект (AI) за наблюдение на Земята»
EO4GEO организира уебинар на 2-ри март на тема “The rise of Artificial Intelligence 

for Earth Observation”. Участниците ще се запознаят с концепциите на AI, от 
машинно до дълбоко обучение, от неуправляеми до контролирани методи. Ще 
бъдат показани приложения за откриване на обекти, семантична сегментация, 
класификация, клъстериране на данни и др. По време на уебинара екипът на 
проекта AI4EO ще представи инициативата AI4EO и ще обяви старта на първото си 
официално предизвикателство. AI4EO е инициатива на Φ-лабораторията на ЕКА, 
която има за цел да сближи световете на изкуствения интелект (AI) и наблюдението 
на Земята, като стимулира и насърчава обмяна на знания и сътрудничество.

Обучения за океанолози през месец март и април
През следващите два месеца ще бъдат проведени два курса за 

океанолози с данни и услуги от програма Коперник. През месец март 
RUS-Copernicus организира курс за използване на данни от Sentinel-3 
OLCI и SLSTR за мониторинг на ъпуелинг (upwelling) явления в океаните 
и моретата. Повече информация за курса 
и регистрация за него можете да намерите 
тук.

През месеците април и май EUMETSAT ще проведе курс на тема «Copernicus Marine 
Data Stream for Operational Services - Ocean Applications». Регистрация за курса може да 
направите след като се регистрирате като потребител в сайта на EUMETSAT тук.

Уебинар на ARSET за използване на Solar Induced Fluorescence и LiDAR
ARSET организират поредица от уебинари за основите на Solar Induced 

Fluorescence (SIF) и LiDAR, техните приложения и преглед на различни 
сателитни източници на данни, които са с отворен достъп. В допълнение, 
обучаваните ще получат ръководство стъпка по стъпка за това как да 
достъпват, визуализират и интерпретират SIF и LiDAR данни.

SIF е сравнително нов сателитен продукт, който предоставя информация 
за фотосинтетичната активност спрямо NDVI. LiDAR е сензорна, електронно-
оптична дистанционна технология за определяне на разстояния до обекти 

с използване на насочен сноп светлина. LiDAR може да се използва за генериране на данни за височина на растителността 
и извличане на цифрови данни за релефа. Обучението ще се проведе в рамките на 4 сесии от 16 до 25 март 2021 г.

УСПЕШНИТЕ НИКОГА НЕ СПИРАТ ДА УЧАТ

https://www.igarss2021.com/
https://www.igarss2021.com/SummerSchoolRegistration.asp
http://www.eo4geo.eu/
http://www.eo4geo.eu/training-actions/the-rise-of-artificial-intelligence-for-earth-observation/
http://www.eo4geo.eu/training-actions/the-rise-of-artificial-intelligence-for-earth-observation/
https://blogs.esa.int/philab/2018/07/09/hello-world/
https://rus-copernicus.eu/portal/
https://rus-training.eu/training/upwelling-event-monitoring-with-sentinel-3-data-using-the-snap-software
https://training.eumetsat.int/mod/questionnaire/view.php?id=13998&fbclid=IwAR1sUpSsDoALzDzCBv2JOhfDHGO0BJDUKpHeeNw6CjD0Pz2oXA44hFjGPY4
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-use-solar-induced-fluorescence-and-lidar-assess-vegetation
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Уебинари за климатичните прогнози за Европа
Службата за изменение на климата на програмата за наблюдение на Земята 

Copernicus EU (C3S) организира поредица от уебинари за климатичните 
прогнози за Европа със специален акцент върху регионалните прогнози 
с висока резолюция. В рамките на 4 уебинара през месец март ще научите 
повече за различните климатични сценарии, глобални и регионални модели, 
несигурност при моделирането, използвани данни, както и по какъв начин 
можете да използвате климатичните прогнози в различни сектори - енергетика, 
туризъм, земеделие и др. Регистрацията е отворена за всички тук.

Семинар «Коперник и Общата селскостопанска политика»
Програма Коперник на ЕС организира семинар на тема «Коперник и Общата 

селскостопанска политика» на 9 и 10 март 2021 г. В онлайн семинара ще бъдат 
представени използването на програма Коперник за селското стопанство и 
за подкрепата на Общата селскостопанска политика към настоящия момент; 
посоката на развитие в данните и услугите на Коперник съгласно новите 
космически регламенти на ЕС, добри примери на ниво държавни администрации 
и земеделски производители, потенциалното подобрение в подкрепата, която 
Коперник може да окаже на Общата селскостопанска политика, включително 
при провеждането на изследвания по конкретни теми.

Семинарът е отворен за всички заинтересовани, а регистрация за него може да направите тук.

Нови курсове на програма COMET
Тази година програма COMET допълни академичните си ресурси 

с два нови курса Physical Meteorology и Mesoscale Meteorology. 
Всеки курс има материали подходящи за различно академично 
ниво. Освен новите курсове, програмата предлага и други в тази 
тематика: Introduction to Meteorology, Thermodynamic Meteorology, 
Dynamic Meteorology, Environmental Satellites and Radar и Synoptic 
Meteorology, които ще бъдат допълвани през цялата 2021 г. с 
материали подходящи за всички интересуващи се от метеорология 
и от науки за Земята.

Обучение на EO4GEO за топлинни острови и градско планиране
През изминалия месец EO4GEO организира уебинар насочен към урбанисти 

свързан с топлинните острови в градовете и значението на тяхната идентификация 
в контекста на пространственото планиране. Уебинарът е разработен в рамките на 
задачата «Умни градове» в проекта EO4GEO. В него се разглежда въпроса за градската 
топлина и градските топлинни острови и как да се използват карти на повърхностната 
температура получени от спътникови наблюдения, за да се идентифицират райони, в 
които може да се регистрира топлинен стрес в градската среда. Уебинарът представя 
теоретична основа за градската топлина и как да се получи информация от сателитни 
сензори.

Обучението е нетехническо и е насочено към урбанистите, координаторите за адаптиране към климата, ГИС 
специалистите, изследователите и еколозите. Запис на уебинара може да гледате тук.

УСПЕШНИТЕ НИКОГА НЕ СПИРАТ ДА УЧАТ

https://climate.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/c3s-webinars-regional-climate-projections-europe
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CopernicusOnlineWorkshop_Agriculture
https://www.meted.ucar.edu/index.php
https://www.meted.ucar.edu/training_detail_university.php
https://www.meted.ucar.edu/training_course_university.php?id=79
https://www.meted.ucar.edu/training_course_university.php?id=77
https://www.meted.ucar.edu/training_course_university.php?id=76
https://www.meted.ucar.edu/training_course_university.php?id=78
https://www.meted.ucar.edu/training_course_university.php?id=80
https://www.meted.ucar.edu/training_course_university.php?id=82
https://www.meted.ucar.edu/training_course_university.php?id=74
https://www.meted.ucar.edu/training_course_university.php?id=74
http://www.eo4geo.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=RPSnLVKJtmQ&feature=youtu.be
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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.

Хоризонт Европа - първият конкурс вече е 
публикуван

В края на месец февруари беше 
публикуван първият конкурс на 
новата рамкова програма за научни 

изследвания и иновации на ЕС - Хоризонт Европа. Най-
голямата програма за наука досега в Европа осигурява 
бюджет от близо 100 млрд. евро до 2027 г. за научни 
изследвания, иновации и внедряването им в практиката. 
Европейският научноизследователски съвет като водещ 
компонент на Хоризонт Европа стартира първия конкурс 
за директно финансиране на учени. Само през 2021 г. ще 
бъдат подпомогнати над 1000 учени да развият върхови 
научни технологии и близо 7000 докторанти и други 
изследователски екипи. Повече за конкурса на European 
Research Council и начините за кандидатстване може да 
намерите тук.

Point.IoT стартира нов цикъл за  
предложения

Point.IoT е нова вълнуваща 
програма, предназначена 
за иновации, базирани на 
технологиите Galileo и IoT. 

Всяка година десет екипа от амбициозни предприемачи 
имат шанса да предложат решения на индустриални 
предизвикателства, докато демонстрират използването 
на европейски технологии за позициониране и IoT. 
Програмата включва редица дейности като двудневен лагер, 
тримесечни виртуални индивидуални обучения от експерти 
в бранша. Програмата завършва с демонстрационен ден и 
инвеститорско събитие, на които най-талантливия екип ще 
бъде награден с парична награда от 20 000 евро! Повече 
информация може да намерите тук.

ESA Post docs: Research Fellowship
Европейската космическа агенция публикува през 

февруари свободните позиции за продължаване на 
обучение и работа на учени през 2021 г. За тях могат 
да кандидастват и български учени, тъй като България 
е кооперираща страна с ЕКА. Повече за начина на 
кандидастването и ESA Post docs: Research Fellowship може 
да научите тук, а свободните позиции може да намерите в 
портала на ЕКА - Career Opportunities.

Galileo-based solutions - информационен 
ден за предприемачи

Европейската агенция за GNSS 
(GSA) е домакин на виртуален 

ден на предприемачеството на 2 март 2021 г. На него ще 
бъдат показани най-иновативните решения, базирани 
на Галилео, предоставящи авангардни услуги в редица 
области. На събитието финалистите на състезанията 
MyGalileoSolution и MyGalileoDrone ще покажат своите 
подходи пред инвеститори, демонстрирайки нови решения 
за безпилотни летателни апарати, подобрени идеи за 
обществото и IoT и иновативни мобилни приложения. 
В събитието ще бъдат представени над 80 стартъпа. 
Регистрацията си може да направите тук.

Предизвикателства RACE Dashboard 2021
Как може наблюдението на 

Земята да допринесе за разбиране 
на въздействието на пандемията 
от COVID-19 върху икономиката и 
околната среда? Отговорът е целта 
на инициативата Rapid Action on 

COVID19 with Earth Observation (RACE) на ЕКА и Европейската 
комисия (ЕК). През тази година инициативата продължава с 
нов кръг от месечни предизвикателства за всеки, който има 
новаторски идеи, да открие нови аналитични подходи за 
по-добро разбиране на свързаните с пандемията процеси 
в различни аспекти на обществото, икономиката и околната 
среда. Кои са предизвикателствата всеки месец и как да 
участвате, следете на страницата на ЕКА.

Mapbox 2020 Impact
Мисията на Mapbox Community team е да подпомогне 

всички разработващи картографски продукти за свободно 
ползване с най-добрите налични инструменти на 
платформата. През изминалата година подобни приложения 
са разработени в различни сектори. Инициативата на 
фирмата продължава и тази година с нови подобрения 
и софтуерни решения като: 3D terrain, нови спътникови 
изображения, подобрения във визуализацията на данните, 
tiling услуги, навигация и логистика.

Свободни работни места за Галилео/GNSS
ЕКА публикува свободни места за работа в лабораториите 

на агенцията за експерти в областта на глобалните 
навигационни сателитна системи. Избраните кандидати 
ще се присъединят към екипа на ЕКА, за да участват в 
проектирането и разработването на ново поколение 
сателити за европейската система GNSS, Галилео. Ако имате 
опит в GNSS системи, космически системи, планиране на 
проекти, архитектура на Галилео, тази възможност е за вас.

ОТ ИДЕЯ ДО РЕАЛИЗАЦИЯ…

https://erc.europa.eu/news/erc-kicks-off-horizon-europe
https://ec.europa.eu/info/departments/european-research-council_bg
https://erc.europa.eu/news/erc-kicks-off-horizon-europe
https://www.gsc-europa.eu/galileo/what-is-galileo
https://point-iot.eu/
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Post_docs_Research_Fellowship
https://career2.successfactors.eu/career?company=esa&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH
https://www.gsa.europa.eu/
https://www.gsa.europa.eu/
https://www.gsa.europa.eu/mygalileosolution
https://www.gsa.europa.eu/mygalileodrone
https://www.gsa.europa.eu/entrepreneurship-day
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Rapid_Action_Coronavirus_Earth_observation_dashboard_now_available
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Rapid_Action_Coronavirus_Earth_observation_dashboard_now_available
https://eo4society.esa.int/2021/02/26/challenges-2021-ready-to-participate/
https://www.mapbox.com/community/
https://www.mapbox.com/
https://www.mapbox.com/community/2020-impact
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Galileo_GNSS_vacancies_at_ESA
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Атлас - Human Planet 2020

Изданието на атласа Human Planet за 2020 г. представя примери от потребители на продукти на Global 
Human Settlement Layer (GHSL).

В него са разгледани теми за намаляване на риска от бедствия и управление на кризи, околна среда, 
урбанизация и устойчиво развитие. Те са предоставени от членове на GEO Human Planet Initiative, 
Европейската комисия, международни организации, включително Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, Международната организация по миграция, Световната банка и Европейската 
банка за възстановяване и развитие, академични среди и частния сектор. В атласът също така ще научите 
и за обновените данни за GHSL през 2020 г., както и плана за бъдещо производство на данните от GHSL в 

рамките на услугите на Коперник

Global Surface Water Explorer
Съвместният изследователски център на EK разработи Global Surface Water Explorer в 

рамките на програма Коперник. С помощта на приложението може да се картографира 
местоположението и временното разпределение на водните повърхности в глобален 
мащаб през последните 3.6 десетилетия. В същото време се предоставя и статистика за 
степента и изменението на тези водни повърхности. Наборът от данни, произведен от 
изображения на Landsat ще поддържа различни приложения, в т.ч. такива за управление 
на водните ресурси, моделиране на климата, опазване на биологичното разнообразие и продоволствена сигурност.

Freshwater Ecosystems Explorer

Freshwater Ecosystems Explorer е безплатна и лесна за използване 
платформа за точни и актуални геопространствени данни с висока 
разделителна способност, показващи степента на промяна на 
сладководните екосистеми в течение на времето. Хората отговорни 
с взимане на решения могат да използват тези данни, за да 
анализират по-добре динамичните промени, които настъпват в 

екосистемите. Това като цяло би довело до иницииране на действия за защита и възстановяване на сладководните 
екосистеми и създаване на възможност на държавите да проследят напредъка към постигане на SDG6.6 за устойчиво 
развитие. Данните могат да бъдат визуализирани и изтегляни на национално, регионално и басейново ниво. Налични са 
данни касаещи постоянни и пресъхващи водни обекти, язовири, влажни зони, а така също показатели за качеството на 
водите и местообитания на мангрови гори. Приложението е разработено от UNEP, EC и Google.

European Data Cube - Услуга за използване на данни от наблюдението на Земята

European Data Cube  е платформа създадена от водещи организации 
в областта и подкрепена от ЕКА, за работа със спътникови и 
други тематични данни предоставяни, както от Коперник, така и 
от комерсиални източници. Платформата предоставя аналитични 
инструменти за работа, бази данни и облачно пространство. Тя може да се ползва и за изследователски цели, а как може 
това да се случи, вижте тук.

Колекцията Digital Twin Sandbox Sentinel-2 е достъпна за всички

В рамките на проекта Global Earth Monitor са разработени времеви серии от Sentinel 
2 за 2019 г. със 120 м разделителна способност за целия свят. Данните са достъпни 
за всички за обикновена визуализация, генериране на карти, класификация на земно 
покритие, модели за машинно обучение и др. Повече за продукта и как да го използвате 
може да научите от статията в Medium.

СЪЗДАДЕНО С...OPEN SOURCE ДАННИ И СОФТУЕР

https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/documents/Atlas_2020.pdf
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/HPI.php
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en
https://global-surface-water.appspot.com/
https://global-surface-water.appspot.com/map
https://www.sdg661.app/
https://map.sdg661.app/
https://www.sdg661.app/downloads
https://eurodatacube.com/
https://eurodatacube.com/support
https://www.globalearthmonitor.eu/
https://medium.com/sentinel-hub/digital-twin-sandbox-sentinel-2-collection-available-to-everyone-20f3b5de846e
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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 близките месеци? Отговорът следва, а изчерпателен списък може да намерите на Интернет 
страницата ни: https://geopolymorphic-cloud.org/calendar/ 

Втора работна среща на ЕКА за Advanced Manufacturing
Дата: 2-3 март 2021 г.; Място: онлайн

Advanced Manufacturing е междусекторна инициатива на ЕКА, чиято основна цел е да идентифицира нововъзникващите 
производствени технологии, които отварят нови индустриални възможности по отношение на дизайнерската свобода, 
рационализирани производствени етапи и намалени разходи, заедно с подобрена производителност от крайния 
продукт. Първият ден на срещата е посветен на Out of Earth Manufacturing, а на вторият ще бъде представено най-новото 
при текущите дейности за развитие на технологиите в областта на Advanced Manufacturing.

Galileo Workshop 2021
Дата: 3 март 2021 г.; Място: онлайн

Работната среща Galileo Performance 2021, водена от Европейската агенция за ГНСС ще предложи задълбочен анализ 
на работата на Галилео и как тя се оценява от потребителите. Специално внимание ще бъде обърнато на мерките за 
оценка и мониторинг на ефективността на програма Галилео, Service Definition Document (SDD), минималните нива 
на производителност, ключови показатели за ефективност, публично достъпни данни, продукти и инструменти за 
наблюдение на GNSS.

Седмица на Космоса в Париж
Дата: 9-10 март 2021 г.; Място: онлайн

Paris Space Week 2021 ще събере на едно място за 2 дни представители на космически агенции, МСП, стартъпи и 
инвеститори в областта на космическите технологии. В рамките на конферентни сесии, представяния на стартъпи и 
МСП, изложения, бизнес срещи ще можете да се запознаете с най-новите постижения сферата на спътниците, наземна 
инфраструктура, приложения и др.

Space Academies в рамките на Седмицата на Космоса в Париж
Дата: 8-9 март 2021 г.; Място: онлайн

Организирана от партньора на SpaceUp - IASP, Космическата академия ще се проведе в рамките на Парижката космическа 
седмица, което е изцяло хибридно събитие, с възможности за лично или онлайн участие. Космическите академии са 
двудневни събития и свързани услуги за предприемачи в космическите технологии, за да ускорят своя бизнес.

4th Sentinel-2 Validation Team Meeting
Дата: 15-17 март 2021 г.; Място: онлайн

Европейската космическа агенция (ЕКА) организира четвъртото издание на срещата за валидация на Sentinel-2 (S2VT). 
Срещата е форум за научната и потребителска общност на Copernicus Sentinel-2 за представяне и споделяне на резултати 
от текущи дейности, свързани с валидирането на Sentinel-2A и Sentinel-2B продукти и за насърчаване на сътрудничеството 
и синергията между екипите на Cal/Val.

ECSSMET 2021
Дата: 23-25 март 2021 г.; Място: онлайн
Целта на European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Environmental Testing (ECSSMET 2021) е да насърчи и 

улесни обсъждането и обмяната на опит и информация между членовете на различните дисциплини в машиностроенето 
и  разработването и интеграцията на компоненти за космически технологии. Срещата е изцяло онлайн, като може да се 
регистрирате и като изложител и да представите ваши продукти и решения.

БЪДИ ИНФОРМИРАН И УЧАСТВАЙ

https://geopolymorphic-cloud.org/calendar/
https://atpi.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/advanced-manufacturing/home
https://atpi.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/advanced-manufacturing/home/ExtraContent/ContentPage?page=1
https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/galileo-workshop-2021-all-you-need-know-about-performance-europe-global-navigation
https://www.paris-space-week.com/index.php
https://www.space-academy.eu/
https://www.iasp.ws/
https://www.space-academy.eu/spaceacademies.html
https://nikal.eventsair.com/NikalWebsitePortal/4th-sentinel-2-validation-team-meeting/esa
https://www.ecssmet2021.de/
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GEO Polymorphic Cloud част от Copernicus Relays мрежата на програмата за наблюдение на Земята на Европейския съюз 
– 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 100 в целия свят. 

Ние от GEO Polymorphic Cloud сме членове на мрежата Copernicus Relays от февруари 2018 г. В тази връзка извършваме 
следните дейности:

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 (Васил Василев и Надя Цветкова)
Дизайн и оформление: Дамян Славков и Надя Цветкова
Корица: Валежна сянка много характерна за западната част на Карловската котловина (селата Розино, Слатина, Христо 

Даново). В този район често валежите са по-малко от тези в съседните територии, което е много добре видимо при 
валежи от сняг: Sentinel 2, 17.02.2021 г.

Спътниково изображение: SENTINEL-2 от 17.02.2021 г.
Лого: Copernicus EU
Този бюлетин се издава с подкрепата на Caroline Herschel Framework Partnership Agreement на Европейския съюз относно Copernicus User Uptake 

съгласно споразумение за безвъзмездна помощ No FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, проект FPCUP (Framework Partnership Agreement on Copernicus User 
Uptake), Дейност No: 2018-1-86 «Програма за повишаване на осведомеността за Коперник в България - COPE4BG» (2019/SI2.819207/06).

Бюлетинът се издава със съдействието на: Българска аерокосмическа агенция (БАКА).

ЗА НАС

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

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
office@geopolymorphic-cloud.org 

или използвайте информационната линия на  Copernicus Relays
copernicus@geopolymorphic-cloud.org

http://geopolymorphic-cloud.org/newsletter/ 
https://www.facebook.com/GeoPolymorphicCloud/ 
http://geopolymorphic-cloud.org/
https://www.copernicus.eu/en
mailto:office%40geopolymorphic-cloud.org?subject=
mailto:copernicus%40geopolymorphic-cloud.org?subject=

