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ТЕМА НА БРОЯ:

SPACE FOR “NEW SPACE”

Космическият сегмент се развива с бързи темпове през
последните десетилетия. Въпреки че основните движещи
сили oстават институционални програми, значителен пазар
за комерсиалните спътникови услуги са геостационарните
комуникационни системи за телевизия и съобщения,
стартиращи през 90-те години, а от началото на 21-ви век и
такива за наблюдение на Земята.
Днес
космическата
дейност в световен мащаб
се
концентрира
около
два
основни
стълба:
институционален програми,
представляващи около 2/3
от
космическите
мисии
извеждани
в
орбита
всяка година, и частно
финансирани
програми,
които са останалата 1/3. В
Европа
зависимостта
от
частния пазар е по-висока,
отколкото в останалите части
на света.
Космическият сектор, с всички негови сегменти - upstream,
midstream и downstream, е критичен и стратегически
сектор за икономиката на ЕС. Той отваря много бизнес
възможности, особено в комбинация с цифровите
технологии и други източници на данни и подпомага все
по-голям брой публични политики. Това беше причината
през изминалата година да се подготви European
Partnership under Horizon Europe «Globally competitive
Space Systems» между Eurospace, EARTO, SME4Space, ESRE,
EASN и Европейската комисия, като част от секторите за
партньорство в рамките на програма Хоризонт Европа.
Само до преди по-малко от 10-15 години космическите
дейности бяха запазена територия за държавните
институции поради огромните разходи и рискове, а
сектора беше като цяло недостъпен за частни фирми. Днес
благодарение на технологичните постижения и новия вид
предприемачески дух бързо се оформя нова космическа
икономика. В сектора се появяват нови участници, т.нар.
New Space сектор, които виждат ненадминати търговски
възможности в Космоса. Европа исторически е била
винаги в челните редици на космическите изследвания,
инвестирайки масово в космически инфраструктури като
програмите Коперник и Галилео. Както обаче отбелязва
и доклада за ЕК, изготвен от European Investment Bank в
сътрудничество с InnovFin Advisory и EIAH, академичните
и научни постижения в Европа в сектора са на високо
ниво, но има риск да бъде загубена следващата вълна
от космически иновации, освен ако не се възползваме от
възможността да се стимулират повече инвестиции в New

Space сектора. Докладът на EIB дефинира New Space като
«глобална тенденция, обхващаща нова инвестиционна
философия и поредица от технологични постижения,
водещи до развитието на частна космическа индустрия,
до голяма степен движена от търговски мотиви. Наред с
редица възможности за подпомагане на New Space сектора
предложени в доклада, още през 2020 г. беше реализирано
и първото директно рисково финансиране за бързо
развиващи се компании осигурено от EIB, чрез European
Investment Fund (EIF) на системата от малки спътници на
Spire и предоставяните от тях висококачествени морски,
авиационни и метеорологични данни и анализи.
Освен рисково финансиране, новите европейски
програми и стратегии предлагат и други форми за
подпомагане на частните компании в космическия сектор.
Коперник и Галилео имат специални инструменти за тази
цел. От друга страна CASSINI Space Entrepreneurship Initiative
2021-2027 също предлага дейности, адаптирани към пълния
предприемачески жизнен цикъл от генерирането на идея
до навлизането и растежа й на пазара. Инициативата на ЕК
обхваща както upstream (напр. спътници), така и downstream
услуги (т.е. стартиращи компании с продукти / цифрови
услуги, на база на данни от спътниците). В допълнение
към финансирането си, EIB подпомага развитието на
европейския New Space сектор чрез своите консултантски
услуги (InnovFin) в сътрудничество с Европейската комисия.
През следващия месец ще бъде публикуван и първия
конкурс по клъстер 4 - Digital Industry and Space на Хоризонт
Европа, за който ще ви разкажем повече в бюлетина на
Copernicus Relays, Bulgaria през месец май 2021 г.

За всички, които се интересуват повече по темата, интерес
ще представлява организираната от Luxemburg Space
Agency конференция «NewSpace Europe 2021», която ще
се фокусира върху темата «Свързване на предприемачи и
инвеститори в новата космическа ера». Конференцията ще
събере международни инвеститори, финансисти, водещи
в бранша стартиращи компании, агенции и мениджъри за
два дни през ноември тази година.
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КОПЕРНИК В ДЕЙСТВИЕ
Център за знания за наблюдение на Земята

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия и Генерална дирекция
«Отбранителна промишленост и космическо пространство» (DG DEFIS) поставиха началото
на нов Център за знания за наблюдението на Земята. Дейността на центъра започва през
този месец и ще служи като фокусна точка за подпомагане на включването на наблюдението
на Земята в политиката на ЕС, нуждите на политиците в целеви изисквания за продукти
и услуги, както и ще насочва потребителите към най-полезните и актуални продукти за
индивидуалните им нужди. Центърът ще оценява целесъобразността на съществуващите продукти по отношение на
потребителските нужди и ще идентифицира пропуски, които трябва да бъдат взети предвид при развитието на програма
Коперник и свързаните програми на ЕС. За да постигне това центърът ще се съсредоточи върху съвместната работа с
други генерални дирекции на ЕС и техните политики за потребителите, заедно с техническите партньори в Коперник.

50 примера за използване на данни от програма Коперник в Дания

Съвместна публикация на Датската агенция за предоставяне на данни и ефективност към
Датското министерство на енергетиката, комуналните услуги и климата и община Копенхаген и със
сътрудничеството на Датския национален комитет на Коперник, представя 50 примера за приложение
на данните от програма Коперник, комбинирани с други наземни данни в Дания. 50-те истории са
събрани от автори в научните, публичните и бизнес средите в Дания и Гренландия, за да демонстрират
непрекъснато нарастващото използване на продуктите от програма Коперник и спътниците му Sentinels в Кралство Дания, а и в международен план. Различните примери за приложение, както в
тематичен, така и в пространствен план, демонстрират практики за наблюдение и картографиране
на арктически и морски лед и ледената шапка на Гренландия, употреба в подкрепа на земеделието в
държавните организации, планиране на земеползване и градско развитие и други. Публикацията включва и примери за
национални масиви от данни за наблюдение състоянието на инфраструктурата, движението на земната кора, използване
на оптични изображения за картиране на субмерзна растителност и градска динамика. Дания, като една от водещите
страни по отваряне на данните от публичния сектор за всички, е пример за добро съвместяване с данните от програма
Коперник за предоставяне на услуги за обществото.

Използване на данни за наблюдението на Земята за устойчиви градове и населени места

Приложението за наблюдения на Земята за устойчиви градове и населени места е онлайн
ресурс, който може да служи като първа стъпка при прилагане на данни от спътникови
наблюдения за подпомагане на мониторинга на 11-та цел за устойчиво развитие и
нуждите от планиране и изпълнение на градската политика. Основните компоненти на
инструментариума включват връзки към съответните данни, генерирани с използване на спътникови наблюдения, както
и иновативни подходи и опит на национално или местно ниво с използването на тези данни включително и за Новата
програма за градовете. Приложението също така има за цел да улесни ангажираността между местните общности,
градовете, националните агенции и експертите и да насърчи споделянето на знания и сътрудничеството между тях.
Приложението беше представено тази година в специално събитие на United Nations Statistical Commission с подкрепата
на UNSD, EO4SDGs и UN-Habitat. В данните може да намерите, както такива предоставяни от Коперник (European Settlement
Map, Urban Atlas, Imperviousness Layer), така и от други международни организации и научни институции (Global 30 m
Impervious Surface Map, Global Grid of Probabilities of Urban Expansion to 2030, Global Land Cover). Осигурен е достъп до
софтуерни приложения и платформи за изчисление на редица индикатори за урбанизирани територии, както и добри
практики за приложение на данните от наблюдението на Земята в градското планиране.

3 примера на приложение на данни от наблюдението на Земята от програма Коперник

DigiFarm предоставя на земеделците точни карти базирани на данни от наблюдението на Земята. Така те
могат да оптимизират производствения си процес, като същевременно намалят разходите. Моделите включват
и класификация на културите, зониране, индекси на растителността и архив за отглежданите култури за всеки парцел.
MapAvoin предлага отворена, актуална глобална карта на горите. Тя позволява наблюдение на състоянието
им и оценка на допълнителния потенциал за въглерод и биологично разнообразие. Приложението използва
данни на програма Коперник и NASA, за да покаже промяната в горската покривка през последните 40 години в света.
Reef Support използва данните на програма Коперник и изкуствен интелект за оценка на здравето на
кораловите рифове, цъфтеж на водорасли, наноси от седименти и човешки отпадъци в Световния океан. През
2020 г. приложението спечели голямата награда на Copernicus Masters.
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УСПЕШНИТЕ НИКОГА НЕ СПИРАТ ДА УЧАТ
Нови инициативи на EO4GEO
Платформата за професионални обучения в сферата на геоинформационните технологии EO4GEO
представи две нови инициативи, а именно Training Material Catalogue и EO4GEO Training Actions.
Каталогът съдържа материали и обучения и може свободно да бъде използван за преподавателски
цели. EO4GEO Training Actions е съвкупност от лекции, курсове, семинари и уебинари по актуални
теми в сферата на геоинформационните технологии. Обученията са свързани с теми от проекта
на EO4GEO, а именно «умни градове», промени в климата и интегрирани приложения на методите
за дистанционни наблюдения. Двете инициативи дават възможност едновременно да се усъвършенстват уменията на
професионалисти в сферата, но и да представят базови знания и информация като по този начин са подходящи и
за хора без опит. Съдържанието на различните типове обучения се разделя на два типа. Представят се теми, които
разкриват потенциала на геоинформационните технологии и техните приложения. Вторият тип лекции са на техническа
тематика свързани със съвременни методи и технологии за програмиране, изчисления в облак и машинно обучение.
Фокусът на обученията е върху услугите на програмата Коперник и различни теми свързани с възпроизводимостта на
научните изследвания и източници, обработка, класификация и валидация на геоинформационни данни за различните
приложения. Повече информация за каталога и начина за достъп до материалите е достъпна тук. Изминалите и обявените
предстоящи събития по проект EO4GEO Training Actions са налични тук.

Нов курс за радарна полариметрия
Европейската космическа агенция (ESA) организира своя 6-ти курс за радарната
полариметрия за напреднали, който ще се състои между 10-14 май. Обучението ще
представи основните и най-новите концепции в областта на теорията и практиката
в използването на радарна полариметрия, InSAR полариметрия (POLinSAR) и SAR
томография (TomoSAR). Целта е участниците да се подготвят за научна работа с
данни от минали, настоящи (напр. ALOS-2, Sentinel-1, GF-3, RISAT, SAOCOM, RCM) и
бъдещи SAR мисии (напр. NISAR). В това издание на курсът ще бъде включена и сесия посветена на представянето на
бъдещата BIOMASS мисия, която се очаква да стартира през октомври 2022. Учебната програма комбинира теоретични
лекции и практически упражнения. Участниците ще използват основно ESA Toolbox, а ще бъде представена и работата с
SAR tomography toolbox. Данните, с които ще се работи основно ще бъдат продукти от ALOS-1&2, RADARSAT-2, TerraSAR-X
и Sentinel-1. С програмата за курсът може да се запознаете тук, а с условията за участие може да се запознаете тук.

Конференция на Службата за мониторинг на морската среда
В края на месец януари тази година се проведе общото събрание на Службата за мониторинг
на морската среда (CMEMS). Мероприятието събра 635 участника от 77 страни. Целта беше да се
обсъдят постиженията на Службата за периода 2015-2021 г. и да се очертаят бъдещите планове
за работа. Ако тази тема представлява интерес, имате напълно свободен достъп до цялото
съдържание на конференцията за период от 6 месеца. За целта трябва да се регистрирате тук.
Всички презентации са налични тук.

Курс за химичния състав на атмосферата на EUMETSAT
За тези от вас, които се интересуват от климатология, насочваме вниманието
ви към изключително интересен курс за химичния състав на атмосферата,
организиран от Службата за мониторинг на атмосферата (CAMS), съвместно
с EUMETSAT и Европейската космическа агенция (ESA). Целта на обучението
е да представи най-съвременните методи за мониторинг на качеството на
въздуха, а така също основните механизми за наблюдение, моделиране,
обработка и анализ на данни. Курсът е проведен в края на 2020 г., но всички
ресурси са налични за ползване напълно безплатно сега. Съдържанието на обучението е насочено към млади учени,
доставчици на услуги и разработчици в областта на анализа на данни за атмосферното замърсяване. Програмата на
курсът е налична тук, а всички видеа са качени в youtube канала на EUMETSAT.
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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.

Обявление за работа към GSA
Европейската GNSS агенция
(GSA) публикува обявление за
експерти, които да подкрепят
дейностите й с експертиза, за
оценка на заявленията за финансиране от ЕС, включително
търгове, безвъзмездни средства и награди, както и за
наблюдение на проекти и договори, финансирани от ЕС.
В тази покана GSA търси хора с голям професионален
опит в аерокосмическите технологии и инженерството, в
допълнение към космическите приложения в транспорта,
земеделието и продоволствените услуги, околната среда и
изменението на климата, енергетиката. Други области на
интерес включват информационно общество, иновации
и растеж в космическите приложения, безопасност и
сигурност, икономически анализи и предприемачество,
комуникация и маркетинг, качество, осигуряване на
продукти и сигурност, управление и нормативни наредби.

Европейските дни на научните
изследвания и иновациите
Това е ежегодно водещо
събитие на Европейската
комисия, което обединява
политици, изследователи,
предприемачи и широката
общественост. В рамките на събитието се обсъждат и
формират бъдещето на научните изследвания и иновациите
в Европа и извън нея. Събитието ще се проведе онлайн на
23 и 24 юни 2021 г. Регистрацията все още не е отворена,
но може да следите нея, както и да разгледате събитията от
предходните години тук.

NATO Innovation Challenge - Spring 2021
Целта на NATO Innovation Challenge е събере знанията
на иновативни хора и екипи за по-ефективни начини за
гарантиране на сигурността и реакцията при кризисни
ситуации. В рамките на състезанието отворено до
23 май 2021 г. могат да се предлагат идеи по няколко
предизвикателства за Space Domain Awareness (SDA) - от
събиране и анализиране на спътникови данни, до оценка,
визуализация и решения за подпомагане при кризи.
Повече за това как може да участвате - тук.

Европейски съвет по иновациите
На 18-ти март Европейската
комисия
стартира
Европейския
съвет
по
иновациите
(ЕСИ)
с
бюджет от 10 млрд. евро за периода 2021—2027 г., с цел
да се разработват и разширяват авангардни иновации.
ЕСИ съчетава научни изследвания в областта на
нововъзникващите технологии с програма «Accelerator»
и специален фонд за дялово участие — Фонда на
Европейския съвет по иновациите, за разгръщане на
иновативни стартиращи предприятия, както и малки
и средни предприятия (МСП). Първите конкурси по
«Accelerator» вече са публикувани. Около 3 млрд. евро от
бюджета ще бъдат предоставени на фонда на ЕСИ. Освен
това беше публикувана първата годишна работна програма,
с която стават достъпни възможности за финансиране на
стойност над 1.5 млрд. евро през 2021 г. ЕСИ има множество
характеристики, които го правят уникален по отношение
на начина на подкрепата за новаторски начинания и
проекти за МСП, чрез опростена и удобна система за
кандидатстване и финансиране. Друга нова схема на ЕСИ
за финансиране на технологичния преход ще спомага за
претворяване на резултатите от научни изследвания (от
пилотния инструмент «Pathfinder» на ЕСИ и Европейския
научноизследователски съвет) в иновации (отделени
дружества, търговски съдружия и т.н.). Повече за ЕСИ и
възможностите за финансиране тук.

Софтуниада 2021
За
шеста
поредна
година
СофтУни
организира
състезание
по
програмиране
на
Софтуниада 2021. Състезанието ще се проведе между 15 и
16 май.
Софтуниада 2021 дава възможност за проверка на
собствените възможности и умения на участниците,
борба за челните места в състезателното програмиране и
разработване на собствен продукт, който е уеб, мобилно
или софтуерно приложение. При постигане на добри
резултати на състезанието участниците ще получат награди
и възможност за кариерен старт. Проектите могат да бъдат
съвместна разработка от екип или да бъдат самостоятелни.
Първият ден на състезанието предлага подготвени
задачи от организатора и шанс за съревнование между
участниците, които са разделени на две възрастови групи
до и над 16 години.
Срокът за регистрация е до 9 май 2021 г. включително.
Събитието ще се проведе изцяло онлайн. Повече
информация за регистрация и условията за участие в
състезанието тук.
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ОТ ИДЕЯ ДО РЕАЛИЗАЦИЯ…
Нови възможности за инвестиране

aaris c² е дигитална инвестиционна платформа за
компании и инвеститори, които разчитат на иновативния
космически
сектор.
Дигиталното
инвестиране
е
привлекателна алтернатива за финансиране на бизнеса.
Иновативната идея се подкрепя от онлайн общност от
малки и големи инвеститори. aaris c² се основава на
дългогодишен опит в рисковия капитал и на експертизата
на AZO Space of Innovation, най-голямата иновативна
мрежа на «New Space Economy» в Европа. Ползвателите на
платформата получават достъп до подходящи инвеститори,
както и повишават информираността на потенциални
партньори и клиенти за това какво предлагат компаниите.
aaris c² персонализира моделът на финансиране според
конкретната компания и необходимите парични средства.
Без значение дали сте стартираща компания, такава в
динамичен растеж или утвърдена компания - платформата
предлага три инвестиционни профила, за да отговори на
всички изисквания.

AIX: Smart in-orbit data processing
AI-express (AIX) предлага на пазара нова концепция за
спътникова услуга, чрез която предоставя на потребителите
данни при поискване. Това включва изкуствен интелект (AI)
и blockchain технология. AIX предлага хибридна екосистема,
базирана на спътникова платформа, която предоставя
данни, наносателити (CubeSats) и софтуер. Космическите
мисии бързо се разгръщат с новия подход NewSpace - помалко ограничения и наличие на много данни.
Потребителите са фокусирани върху основните им бизнес
процеси и се нуждаят от правилната информация в точното
време и място. AIX нарича тази парадигма SpaceStream
- много от стъпките по веригата на наблюдението на
Земята са изместени от Земята към Космоса, а данните се
трансформират в знание.
Повече за AIX може да научите от проведения в края на
месец март семинар, организиран съвместно от Planetek
Italia, D-orbit и AIKO. Програма на събитието е налична тук,
а запис на самия семинар може да чуете тук. За повече
информация за AIX, посетете сайта им.

Изследване на EARSC за общата заетост в
Европа в сектора за наблюдение на Земята
Всяка година EARSC публикува
доклад, в който разглежда компаниите
в сектора на услугите предоставяни от
данни от наблюдението на Земята от
Космоса.
Проучването на заетостта на EARSC
в сектора е първият доклад, който
предоставя оценка на общият брой служители в сектора
в цяла Европа, включително обществения и частните
компании.
Основните цели на това изследване са:
• да се идентифицират публични и частни субекти,
наемащи персонал за наблюдение на Земята на
европейско ниво
• да се включат области на дейност, където са
необходими допълнителни данни и анализ
• да се даде по-цялостна картина за заетостта за
наблюдение на Земята.
Освен новия доклад на EARSC публикуван през март 2021
г., предишните доклади може да намерите тук.

Space Camp
Space
Camp
е
един от водещите
акселератори
с
използването
на
рисков
капитал,
с
фокус
върху
космическите
технологии. Той предоставя задълбочен експертен опит
в индустрията, за да осигури подкрепа на компании с
«готовност за инвестиции», като същевременно улеснява
връзките с някои от водещите световни космически
корпорации и агенции. Акселераторът обединява всички
ключови заинтересовани страни в екосистемата SpaceTech,
за да ускори истински началните стъпки на развитието на
компаниите. Той предлага и космически лагер - Seraphim.
През изминалия месец стартира седмата мисия на Seraphim
Space Camp, като участие в нея могат да вземат компании
от САЩ, Обединеното кралство, Европа и Индия.
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СЪЗДАДЕНО С...OPEN SOURCE ДАННИ И СОФТУЕР

Нов продукт на NASA
Създаването на Harmonized Landsat and Sentinel-2 (HLS) е инициирано от NASA. Продуктът комбинира
данни от двата източника за създаването на данни с по-добра периодичност. Той представлява
предварително обработени данни от спътникови изображения, които са готови за използване от
крайните потребители. Проектът е от високо значение за научната общност като отговаря на нуждата
за навременна информация и по-голям набор от данни в редица приложения свързани със земеделието, управлението
при бедствия и кризи, управлението на водните ресурси и проследяване на естествените процеси и промени в земната
покривка. Интересен пример за прилагането на данни от HLS е разработено от университета в Мериленд за началото и
дължината на активния вегетационен период в Северна Америка. HLS данните са със свободен достъп тук!

WorldCover - нов слой земно покритие за целия свят
Проектът WorldCover е мащабна инициатива на Европейската космическа агенция (ESA) заедно с Vito,
Brockmann Consult, CS GROUP, Gamma Remote Sensing, International Institute for Applied Systems Analysis и
Университета Wageningen за създаването на глобална карта на земното покритие за 2020 година. За да се
осигури по-висока детайлност са използвани спътникови изображения от Sentinel-1 и Sentinel-2. Това дава
възможност за генериране на карта с пространствена резолюция 10 метра. Комбинирането на двата източника предлага
интересни възможности. Докато Sentinel-2 предоставя висока детайлност на земното покритие, Sentinel-1 допълва данните
чрез своята независимост от метеорологични условия и осигурява информация за структурните характеристики на земното
покритие. Картата на земното покритие може да бъде обновявана за много кратък период от време. Поставените цели
на проекта включват създаването, разпространението и валидирането на продукта, в който земното покритие ще бъде
разделено на 10 различни класа с точност от 75%. От важно значение е и активното участие на ключови потребители
като CIFOR, FAO, OECD, UNCCD и WRI в разработването на продукта. Очаква се картата на земното покритие със свободен
достъп да бъде напълно завършена през лятото на 2021 година.

openEO
openEO е проект мотивиран от непрестанното развитие, което бележат съвременните методи за
дистанционно наблюдение на земното покритие водещи до някои специфични затруднения при
тяхното използване от крайните потребители. Освен предизвикателството при обработка на голямото
количество данни, широкия спектър от програми и инициативи за космически изследвания прилагат
различни методи за организация на данните, които водят до усложнение при тяхното приложение и анализ. Решението
на този проблем е чрез използване на облачни технологии, които да извършват обработката и съхранението на данните,
но от своя страна те се различават в своите back-end платформи. Като решение на този проблем openEO разработва
«open application programming interface (API)», което дава възможност за достъп до различните дизайни на платформите
за обработка на пространствени данни чрез програмни езици като Python, R и JavaScript. Повече за инициативата може да
прочетете на статията публикувана през месец март тази година.

Нова услуга за данни за пожари
GWIS country profile е нова услуга със свободен достъп до информация за географското
разпределение на широк спектър от индикатори и данни за предприети мерки и
последици от пожари за всяка държава в света. Платформата е достъпна от февруари
тази година и е разработена от ЕК заедно с NASA, GEO, FAO и UNEP. Услугата предоставя
достъп до статистическа информация за броя пожари, честота на явленията, режимите, сезонни изменения, различни
параметри описващи засегнатите територии и отделените емисии. Тези параметри се оказват ключови за разбирането на
ефектите от пожарите върху земната покривка, които са важен фактор при оценката на риска от промените в климата.

Нови данни в CDS
Copernicus Climate Change Service (C3S) информира че данните от шестата фаза на Coupled Model Intercomparison Project
(CMIP6) са налични в Climate Data Store (CDS). Те включват 46 основни променливи, приложими за повече от 40 климатични
модела. През месец май се очаква да бъдат достъпни още данни. Каталогът на CDS вече позволява избор на набор от данни
със задаване на вертикални, географски и времеви диапазон. Данни от CMIP6 са достъпни чрез попълване на форма или
през CDS API.
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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 близките месеци? Отговорът следва, а изчерпателен списък може да намерите на Интернет
страницата ни: https://geopolymorphic-cloud.org/calendar/

Big Data from Space 2021

Дата: 18-20.05.2021 г.; Място: онлайн
Конференцията Big Data from Space 2021 се организира съвместно от Европейската космическа агенция (ESA),
Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия, Сателитния център на Европейския съюз (SatCen)
и Румънската космическа агенция (ROSA). В нея ще участват едни от най-големите европейски експерти в областта на
космическите технологии и работата с големи информационни масиви. Програмата за конференцията може да намерите
тук, а регистрация може да направите тук.

Copernicus Imaging Microwave Radiometer - от науката към практиката
Дата: 10-12.05.2021 г.; Място: онлайн

Микровълновите радиометрични изображения на програма Коперник (CIMR) са една от новите високоприоритетни
мисии в плана за разширяване на Програмата. Едно от предназначенията на тези продукти е за приоритетно
подпомагане на Интегрираната европейска политика за Арктика. В рамките на 3 дни ще се проведе първата среща, на
която потребители на услугата ще имат възможност да представят досегашния си опит с продуктите, с цел съвместяване
на научните изследвания резултат от мисията и тяхното използване в оперативните услуги на програма Коперник и за
научни приложения. Програмата за събитието е налична тук, а регистрация за участие може да направите на този линк.

ACCESS.SPACE

Дата: 04-05.05.2021 г.; Място: онлайн
Събитието се организира от ACCESS.SPACE. Засегнати ще бъдат интересни теми свързани с космически системи, IoT и
мобилни спътникови услуги, иновации в наземния сегмент и др. Повече информация за програмата и лекторите може да
намерите тук, а за регистрация използвайте този линк.

SpaceOps 2021

Дата: 03-05.05.2021 г.; Място: онлайн
16-тата международна конференция за космически мисии ще събере експерти от водещи световни организации в областта
на космическия сектор. Програмата включва представянето на съвременните постижения в сектора и очертаване на
бъдещи мисии. Ще бъдат засегнати теми като проектиране и управление на мисия, инженеринг на наземните системи и
много други, с които може да се запознаете тук. Регистрация за конференцията може да направите тук.

MarineData4Asia

Дата: 04-12.05.2021 г.; Място: онлайн
Службата за мониторинг на морската среда на Програмата за наблюдение на Земята - Коперник, работи активно, за да
достигне до потребителите на услугите си. В тази връзка на 4-ти май ще бъде проведен уебинар за достъпа до каталога
с данни, новия уеб сайт на службата и приложението MyOcean. След него на 11-12-ти май ще бъде проведен семинар
за in-situ, спътникови и моделни продукти, както и демо за работата с тях с Panoply, QGIS и Jupiter Notebook. Повече
информация за събитията и регистрация може да намерите тук.

OSOS-2

Дата: 25-27.05.2021 г.; Място: онлайн
Международеният симпозиум за оперативна спътникова океанография предстои да се проведе за втори път в края на
месец май. Събитието е организирано съвместно от EUMETSAT и NOAA NESDIS STAR. На вниманието на участниците ще
бъдат представени теми свързани с използването на спътникови данни в цифрови модели за анализ и прогнозиране на
параметри на океаните, климата и околната среда, както и оперативни приложения за крайбрежните води. Програмата
на симпозиума предстои да бъде публикувана тук, а регистрация за участие може да направите до 15-ти май тук.
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ЗА НАС
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 116 в целия свят.
Ние от 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 и оформление: Дамян Славков и GEO Polymorphic Cloud
Корица: Пролетта настъпва и по нашите ширини. Въпреки обилната снежна покривка във високите ни планини, в
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