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КОПЕРНИК
•

НАКРАТКО

Коперник, водеща програма на Европейския съюз:
– Осъществява мониторинг на Земята, нейната околна среда и
екосистеми
– Увеличава подготвеността при извънредни ситуации, рискове за
сигурността, природни или предизвикани от човека бедствия

– Допринася за ролята на ЕС като глобална „мека сила“
•

Възприема политика за данните, основана на това те да бъдат
използвани изцяло, свободно и безплатно

•

Средство за икономическо развитие и двигател на цифровата
икономика
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КОПЕРНИК:

ИСТОРИЯ

ГМОСС – водеща
роля в космическата
програма на ЕС

Манифест
от Бавено

1998

2005

2006

2001
Гьотеборг
Среща на върха
ЕС - САЩ

ЕК – Бюро на
ГМОСС

GIO = ГМОСС начални операции

ЕК-ЕКА
Споразумение
за ГМОСС

2008

Регламент за
Коперник и политика
за данни

ГМОСС 
Коперник

2011
Начало на
ГМОСС GIO
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2013

2014
Старт на напълно
оперативни услуги

КОПЕРНИК:

ФИНАНСИРАНЕ

От научно изследователска към оперативна фаза
ГМОСС – Научно изследователски и развойни
дейности, финансирани по FP7
Подготвителни
дейности

2008

€

Специални сателити

Коперник
Оперативна програма

GIO: начални
операции

2011

1.3 млрд. евро

Оперативни услуги

2014

2020+

4.3 млрд. евро
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КОПЕРНИК:

УПРАВЛЕНИЕ

КОСМОС

IN SITU
УСЛУГИ

МИСИИТЕ СЕНТИНЕЛ
СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ

ДОПРИНАСЯЩИ МИСИИ

ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЕ ОТ

ТЕХНИЧЕСКА КООРДИНАЦИЯ

КООРДИНИРАТ СЕ ОТ
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СЕНТИНЕЛ
Мисии Сентинел и състоянието им

SENTINEL-1:
9-40 м резолюция, на всеки 6 дни

SENTINEL-2:
10-60 м резолюция, на всеки 5 дни

SENTINEL-3:

Основни характеристики
S1-A и B в
орбита
S2-A и S2-B в
орбита

Полярна орбита, SAR - независим от
климатичните условия и времето
Полярна орбита, мултиспектрални, оптични
изображения с висока резолюция

300-1200 м резолюция, <2 дни

S3-A 2016
S3-B 2018

Оптика и висотомер за мониторинг на
морета и земна повърхност

SENTINEL-4:

2022

Компонент за мониторинг на химичния
състав на атмосферата чрез MTG-S

8 км резолюция, на всеки 60 мин.

SENTINEL-5p:
7-68 км резолюция, всеки ден

в орбита от
2017

SENTINEL-5:

2021

7.5-50 км резолюция, всеки ден

SENTINEL-6:
на всеки 10 дни

юли 2020

Мисия за намаляване на липсата на данни
между Envisat и S-5
Компонент за мониторинг на химичния
състав на атмосферата чрез MetOp 2ро
поколение
Радарен висотомер за измерване на
височината на морското ниво в световен
мащаб
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КОПЕРНИК:

ДОСТЪП

ДО

ДАННИ

-

ВРЪЗКИ

•

Copernicus Online
Data Access (CODA)

•

EUMETCast:

Достъп до спътникови данни

https://scihub.copernicus.eu/

Коперник, компонент Космос
Портал за достъп до данни*
CSC-DA
https://spacedata.copernicus.eu/

www.eumetcast.com

Достъп до данни от услугите по Коперник
•
•
•
•
•

Данни за земната повърхност: http://land.copernicus.eu
Данни за атмосферата: http://atmosphere.copernicus.eu
Данни за морета и океани: http://marine.copernicus.eu
Данни за управлението при кризи: http://emergency.copernicus.eu
Данни за климатичните промени: http://climate.copernicus.eu (в етап на разработване)

(*) Включва инструкции за начина на достъп до данни от допринасящи мисии
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Спътникови

данни

от

Коперник

–

още...

• https://krstn.eu/awesome-Sentinel/

End of presentation!

