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ПРИРОДНИ РИСКОВЕ ЗА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ
Земетресения и
наводнения

•






•
•
•

Природни опасни процеси:

Геоложки – земетресения, свлачища, слягания
Хидроложки – наводнения, морски бури,
абразия, повишаване на морското ниво
Метеорологични – екстремни температури,
мъгли, бурни ветрове
Климатологични – суша, пожари

Национална Стратегия за намаляване
на риска от бедствия (от 5 януари,
2018)
Спътникови изображения – широк
пространствен и времеви обхват
Програма Коперник на ЕК –
предоставя данни и продукти

СХЕМА НА СИСТЕМАТА SATWEBMARE

• Архитектура на високо ниво
• Поток на данните
• Реализация на системата върху
Суперкомпютъра Авитохол в ИИКТ-БАН
• Примерни приложения
• Архитектура ориентирана към продукти
и услуги
• Крайни потребители на системата:
 Министерства: МОСВ, МРРБ
 Агенции: ДППИ, Черноморска Басейнова
дирекция, АПИ, Общински и местни
администрации
 Съвместимост с други системи на ЕКА,
GEOSS, INSPIRE и приложения на
програмата Коперник на ЕК

ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДУЛ 1 – ПРОГНОЗЕН МОДУЛ
• Последователност на обработка на данните
• Статични гранични условия
• Времево променящи се гранични условия
 Глобален модел за прогноза - GFS модел
 Глобална система за асимилиране на
данните – GDAS модел
• Физическа параметризация с увеличаване на
разделителната способност
 SWAN модел с ST6 физика
• Морски щормови модел с висока
пространствена и времева разделителна
способност
• Анализ на историческа реконструкция на
вълновия климат в Западното Черноморие

ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДУЛ 2 – КОСМОС- ГЕОМАГНЕТИЗЪМ
• Компоненти на земното геомагнитно поле
• Данни
 Геомагнитни обсерватории по проект INTERMAGNET: PAG
(България), SUA (Румъния) и ODE (Украйна) – за оценяване
на секуларни вариации
 Геомагнитни измервания по крайбрежието на Българското
черноморско крайбрежие – на станция Балчик
 Абсолютни измервания на геомагнитното поле
 Изработка на нова карта на геомагнитната деклинация с
помощта на европейския MagNetE group модел
 Приложение на новата карта за навигация по море, въдух и
вода, настройване на устройства

• Йоносферни условия
•
•
•

Данни от регионални GNSS станции
Регионални вариации на TEC стойностите
Локални стойности на F2 критични честоти

ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДУЛ 3 – ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ




Мониторинг на застрашени зони от природни бедствия
Установяване на бавни движения на земната кора
Определяне граници на разрушителни природни
опасности

 Данни от Европейската програма „Коперник“
• Sentinel-1:
 Морски мониторинг
 Наземен мониторинг
 Управление на бедствени ситуации
 Картографски продукти
• Sentinel-2
 Наземен мониторинг
 Управление на бедствени ситуации
 Сигурност
 Климатични промени
 Полево заснемане с БЛС
 In situ измервания

•Sentinel-3
Моделиране на океански/морски
течения
 Морско спасяване и сигурност
Мониторинг на брегова зона
Мониторинг на океани и ледове
Атмосферен мониторинг
Приложения за глобален земен
мониторинг
Околна среда и законодателство
Мониторинг на климатични промени
Осигуряване на европейската
сигурност, хуманитарни акции и
бедствени ситуации

СЦЕНАРИЙ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДАННИ В СИСТЕМАТА SATWEBMARE

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ В SATWEBMARE СИСТЕМАТА

•

Scientific Data Hub (SCI Hub) предоставящ всички продукти от спътниците Sentinel (октомври 2014 г.)

•

Допълващи услуги (API) – интерфейс за достъп до най-нови продукти и услуги (края на 2015г.)

•

Коперник-услуги за мониторинг на морска околна среда (май 2015)

•

Коперник-услуги за наземен мониторинг (съвместно се поддържат от ЕАОС и JRC от 2011г.)

•

Коперник референтни данни (септември 2014 г.) – 7 Теми по Директива INSPIRE

•



Annex I: административни единици и транспортни мрежи;



Annex II: надморска височина, земно покритие и ортофото изображения;



Annex III: сгради и земеползване.

Данни от други източници,като WMS услуги, Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap и др.
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