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Спътникови

мисии

на

„Коперник“

• Към 2018 г. има ~30 съществуващи или планирани мисии по
програма „Коперник“ (Copernicus, 2018). Те попадат в следните
категории:
– радари със синтетична апертура (SAR), които „наблюдава“
денонощно земната и водната повърхност;
– оптични сензори за наблюдение на сушевата повърхност и
динамиката на океаните и моретата;
– системи за измерване на морското равнище (алтиметри);
– радиометри за наблюдение на температурата на сушата и океана;
– спектрометри за измерване на качеството на въздуха.
Пълен списък на мисиите може да се намери на (ESA, 2018а)

Third

Party

Mission

• Повечето от комерсиалните данни на „Коперник“ се
разпространяват през уебсайта на ЕКА за мисии на трети
страни (Third Party Mission), който съдържа архив на
спътникови данни със следните мисии: ALOS, GOSAT (GOSAT
CAI, GOSAT FTS), IKONOS, JERS-1 (JERS-1 SAR Ниво 1 Прецизно
изображение, JERS-1 OPS VNIR, JERS-1 SAR ниво 1 SLC),
Kompsat-2, LANDSAT (Landsat 5, Landsat 7, Landsat 5/7 Cloud
Free, Landsat 8 NRT), OCEANSAT-2 (Oceansat-2 NRT), PLEIADES,
PROBA-1 (Proba-1 CHRIS и HRC), RAPIDEYE (серия RapidEye за
Sentinel-2), SEASAT, SPOT, WORLDVIEW-2 и специални
колекции (данни от 2006 г. и Tropforest) (ESA, 2018b).

EOLi-SA

#1

• Целият набор от данни на Коперник и мисиите са достъпни от
самостоятелния софтуер на ESA EOLi-SA, като оторизиран
потребител на Коперник (ESA, 2018c)

EOLi-SA

#2

• След инсталиране на EOLi-SA и стартиране на програмата се
появява следното съобщение подканящо потребителя да
завърши регистрацията си в сайта на Copernicus Space
Component Data Access system (CSCDA) :

CDCDA

• На сайта на CSCDA най-важната част за потребителя е:

Категории

потребители

• Категориите на потребителите на данни и продукти от
„Коперник“, отговарящи на условията за достъп до данни от
Космическия компонент, се определят от Европейската
комисия (ЕК). Тези категории потребители определят правата
за достъп до данни, които са на разположение на
потребителите. Седемте категории, са приложими във фаза 2
на Склада за данни (Data Warehouse Phase 2) (2014-2020 г.).
Техните правно обвързващи определения са част от
потребителския лиценз на ЕКА.
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•

•

•
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#1

Тази категория включва услугите на „Коперник“, създадени за първи път съгласно
Регламент (ЕС) № 911/2010 и след това съгласно Регламент (ЕС) № 377/2014 за
създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010.
Институции и органи на ЕС [Union_Inst]:
– Европейските институции, създадени съгласно Договорите за ЕС;
– Агенции и други органи на Съюза, създадени съгласно Договорите за ЕС;
– Изпълнители на такива организации.
Участници в научноизследователски проект, финансиран по научноизследователските
програми на Съюза - Космос [Union_Research_Projects_space]
Участници в научноизследователски проект, финансиран по програмите за научни
изследвания на Съюза, включват всяко физическо или юридическо лице, официално
регистрирано като участник в проект, финансиран по космическите теми на
рамковите програми за научни изследвания на ЕС. Участниците в много ограничени
дейности, тясно свързани с Коперник, като Коперник Мастърс, могат да бъдат
допуснати до тази категория потребители за всеки отделен случай след
потвърждение от Европейската комисия.

Copernicus

Services
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•

Участници в научноизследователски проект, финансиран по
научноизследователските програми на Съюза - [Union_Research_Projects_nonspace]
Участници в научноизследователски проект, финансиран по научноизследователски
програми на Съюза - несъдържащи Space, включват всяко физическо или юридическо
лице, официално регистрирано, като участник в проект, финансиран по рамкови
програми за научни изследвания на ЕС извън темите за космическото пространство.
• Публични органи [Public_Auth]:
–
–
–

–
–

Всяко правителство или друга публична администрация на държави, участващи в
програмата „Коперник“, включително обществени консултативни органи на национално,
регионално или местно ниво;
Всяко физическо или юридическо лице, изпълняващо публични административни
функции съгласно националното законодателство, включително специфични
задължения, дейности или услуги във връзка с политика на ЕС;
Всяко физическо или юридическо лице, което има публични отговорности или функции
или предоставя обществени услуги, свързани с политика на ЕС под контрола на орган
или лице, попадащо в обхвата на параграфи 1 или 2, като изпълнител на публичен
орган;
Всяка изследователска и академична организация;
Изпълнители на такива организации.
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• Международни организации и неправителствени
организации (НПО) [INT_ORG_NGO] се определят като:
– Всяка международна правителствена организация, създадена по
международен договор, която може да бъде разгледана в
онлайн база данни на договорите на ООН. Включени са
специализирани агенции на ООН.
– Всяка международна неправителствена организация - НПО,
специализирана в хуманитарно развитие или екологични
дейности.

• Всяко физическо или юридическо лице попада в категорията
"Публичен потребител" .

Потребителски

права

• Всяка категория потребители има специфични права за
достъп до CORE и ADDitional datasets (виж секцията Data Offer
за описание на наборите от данни):
– DOWNLOAD: това дава възможност на потребителя да има
пълен и директен достъп до пълните продукти от „Коперник“ в
даден набор от данни;
– DISCOVERY: това дава право на потребителя да разглежда
продуктите в даден набор от данни, като използва съответния
механизъм за достъп до данни, но без права за изтегляне;
– VIEW: това позволява на потребителя да показва, да навигира,
да увеличава или намалява (мащабира), да премества и да
наслагва пространствени данни.

Достъп

до ADDitional

Datasets

Достъп

до CORE

Datasets

Достъп

до CORE

Datasets

В допълнение към новосъздадените набори от данни, големите покрития, генерирани по
време на предишните фази, също са на разположение на оправомощени потребители,
според правата за достъп, определени по-долу. Тяхното подробно описание може да се
намери в DAP V2.10.
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