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W	  prezentacji	  wykorzystano	  materiały	  informacyjne	  Programu	  Copernicus,	  ECMWF	  i	  ESA	  



COPERNICUS	  

„Copernicus”	  -‐	  kontynuacja	  realizowanego	  przez	  
Komisję	  Europejską	  programu	  monitorowania	  
Ziemi	  (wcześniej	  GMES	  -‐	  Global	  Monitoring	  for	  
Environment	  and	  Security).	  
	  
Copernicus	  ma	  monitorować	  stan	  środowiska	  na	  
lądzie,	  morzu	  i	  w	  powietrzu,	  a	  także	  zwiększać	  
bezpieczeństwo	  obywateli.	  	  



EU	  /	  ESA	  

•  Koszt	  w	  latach	  1998	  -‐	  2020	  szacowany	  na	  €6.7	  mld.	  
Około	  €4.3	  mld.	  wydatkowane	  w	  okresie	  2014	  -‐	  2020	  
przez	  Unię	  Europejską	  (66%)	  i	  ESA	  (33%)	  	  

•  Przewidywane	  korzyści	  ekonomiczne	  dla	  Unii	  
Europejskiej	  szacowane	  na	  ok	  €30	  mld.	  	  do	  2030.	  

•  ESA	  jako	  główny	  partner	  programu	  czuwa	  i	  finansuje	  
rozwój	  misji	  satelitarnych	  Senhnel	  1,	  2,	  3,	  4,	  5	  i	  6	  

•  ESA	  i	  EUMETSAT	  koordynują	  dostarczanie	  danych	  z	  30	  
satelitów	  wspierających	  program	  Copernicus.	  







Struktura	  Copernicus	  -‐	  tematy	  

Sześć	  głównych	  obszarów	  tematycznych:	  
•	  monitorowanie	  środowiska	  lądowego	  (Land	  Monitoring),	  
•	  monitorowanie	  środowiska	  morskiego	  (Marine	  Environment	  Monitoring),	  
•	  monitorowanie	  stanu	  atmosfery	  (Atmosphere	  Monitoring),	  
•	  sytuacje	  kryzysowe	  (Emergency	  Management),	  
•	  bezpieczeństwo	  (Security),	  
•	  zmiany	  klimatu	  (Climate	  Change).	  



Struktura	  Copernicus	  -‐	  dziedziny	  

Osiem	  dziedzin	  w	  których	  możliwe	  i	  
oczekiwane	  są	  zastosowania	  
Copernicus:	  
•  Rolnictwo,	  leśnictwo,	  rybołówstwo	  
•  Bioróżnorodność	  i	  ochrona	  środowiska	  
•  Klimat	  I	  energia	  
•  Ochrona	  ludności	  
•  Ochrona	  zdrowia	  
•  Turystyka	  
•  Transport	  i	  bezpieczeństwo	  
•  Miasta	  i	  planowanie	  przestrzenne	  



Kto	  jest	  adresatem	  ?	  

	  
Głównym	  użytkownikiem	  usług	  proponowanych	  
przez	  Copernicus	  będzie	  administracja	  publiczna.	  
	  
(na	  podstawie	  informacji	  z	  serwisu	  Copernicus)	  



…	  Powietrze	  …	  





Obserwacje	  atmosfery	  w	  Copernicus	  

•  CAMS	  	  -‐	  Copernicus	  Atmosphere	  Monitoring	  Services	  
(Serwis	  Monitoringu	  Atmosfery)	  

•  C3S	  –	  Copernicus	  Climate	  Change	  Services	  (Serwis	  
Zmian	  Klimatu)	  

•  Satelity	  wspierające	  (Space	  component)	  –	  Senhnel	  5P,	  
4,	  5	  

•  CAMS	  i	  C3S	  koordynowane	  sa	  przez	  ECMWF	  
(Europejskie	  Centrum	  Prognoz	  Średnioterminowych)	  



Europejskie	  Centrum	  Prognoz	  Średnioterminowych	  (European	  
Centre	  for	  Medium-‐Range	  Weather	  Forecasts,	  ECMWF)	  –	  jest	  
niezależną	  międzynarodową	  organizacją	  wspierana	  przez	  34	  
kraje	  (21	  państw	  członkowskich	  I	  13	  państw	  współpracujących)	  

•  ECMWF	  łączy	  zadania	  badawcze	  i	  serwis	  operacyjny	  prognozy	  pogody	  
•  W	  2006	  roku	  prognoza	  pogody	  z	  ECMWF	  miała	  najlepszą	  sprawdzalność	  w	  stosunku	  

do	  innych	  modeli	  numerycznych	  na	  świecie	  i	  wyprzedzała	  sprawdzalność	  prognozy	  z	  
modelu	  amerykańskiego	  -‐	  GFS	  o	  około	  jeden	  dzień.	  	  

•  ECMWF	  prognozuje	  pogodę	  od	  sierpnia	  1979	  roku.	  
	  



Kto	  jest	  użytkownikiem	  ?	  

Pomimo	  założeń	  relatywnie	  słabe	  wykorzystanie	  produktów	  
CAMS	  przez	  administrację	  publiczną	  
	  
Duży	  nacisk	  na	  rozpowszechnienie	  wiedzy	  i	  diagnozę	  potrzeb	  



Użytkownicy	  MACC/CAMS	  

Użytkownicy	  	  
Produktów	  
globalnych	  

Użytkownicy	  produktów	  NRT	  
europejskiej	  prognozy	  jakości	  
powietrza	  



CAMS	  –	  obszary	  tematyczne	  



Struktura	  CAMS	  



hrp://atmosphere.copernicus.eu	  



Katalog	  produktów	  CAMS	  



Jak	  to	  działa	  ?	  



Wsparcie	  polityki	  jakości	  powietrza	  



Codzienna	  prognoza	  jakości	  powietrza	  



Analiza	  rozkładu	  zanieczyszczenia	  

Codziennie	  produkowane	  (dla	  dnia	  poprzedniego)	  	  tzw.	  “analizy	  jakości	  
powietrza”	  stanowią	  połącznie	  wyników	  prognoz	  I	  dostępnych	  danych	  
pomiarowych	  ze	  stacji	  monitoringu	  jakości	  powietrza	  przekazywanych	  
przez	  EEA	  



Wskaźniki	  ekspozycji	  

•  Na	  podstawie	  analizy	  (oraz	  obliczone	  z	  wykorzystaniem	  
zweryfikowanych	  pomiarów	  re-‐analizy)	  obliczane	  są	  wskaźniki	  
ekspozycji	  na	  ponadnormatywne	  stężenia	  

•  Dostępna	  rozdzielczość	  –	  10	  km	  



C3S	  –	  Copernicus	  Climate	  Change	  
	  
C3S	  -‐	  Serwis	  zmian	  klimatu	  dostarczy	  informacji	  które	  zwiększą	  
wiedzę	  w	  celu	  wsparcia	  działań	  w	  sferze	  adaptacji	  i	  przeciwdziałań	  
zmian	  klimatu	  w	  szerokim	  zakresie	  skali	  czasowych	  i	  
przestrzennych.	  
From	  the	  Copernicus	  regulahon	  (EU)	  377/2014	  
	  



Co	  dostarczy	  Climate	  Change	  Service	  ?	  

•  Spójne	  oszacowania	  tak	  zwanych	  Kluczowych	  
Zmiennych	  Klimatycznych	  (Essenhal	  Climate	  
Variables)	  	  

•  Globalne	  i	  regionalne	  re-‐analizy	  w	  odniesieniu	  do	  
stanu	  atmosfery,	  oceanu,	  lądów	  i	  obiegu	  węgla	  	  	  

•  Pola	  klimatyczne	  w	  oparciu	  o	  obserwacje	  
•  Montoring	  klimatu	  w	  czasie	  bliskim	  do	  rzeczywistego	  	  
•  Wiązkową	  prognozę	  sezonową	  
•  Projekcje	  klimatyczne	  w	  skali	  globalnej	  I	  regionalnej	  



hrp://climate.copernicus.eu	  



Produkty	  	  



Sektory	  



Straty	  związane	  ze	  zmianami	  klimatu	  



Prognozy	  sezonowe	  

•  Globalne	  prognozy	  wykonane	  w	  kilku	  
europejskich	  ośrodkach	  badawczych	  

•  Co	  miesiąc	  będzie	  dostępna	  prognoza	  
wiązkowa	  oraz	  produkty	  pochodne	  

•  Wszystkie	  produkty	  będą	  ogólnodostępne	  



Prognozy	  sezonowe	  



Analizy	  sektorowe	  
•  Wykorzystanie	  informacji	  o	  klimacie	  w	  skali	  sezonów	  w	  
następujących	  sektorach	  gospodarki	  	  
–  Energetyka	  
–  Gospodarka	  wodna	  
–  Inne	  	  

•  Synteza	  informacji	  o	  klimacie	  w	  celu	  wsparcia	  
działalności	  w	  sektorach	  gospodarczych	  

•  W	  ramach	  proponowanych	  projektów	  powstaną	  
wskaźniki	  zmiany	  klimatu	  dostępne	  na	  portalach	  
Climate-‐ADAPT	  (EEA)	  oraz	  C3S	  



Analizy	  sektorowe	  



Kiedy	  będzie	  dostępne	  ?	  



Dotychczasowe	  zaangażowanie	  Polski	  
w	  Copernicus	  	  

•  Nazwa	  programu	  –	  na	  cześć	  Mikołaja	  
Kopernika	  

•  Organizacja	  seminarium	  "Copernicus	  -‐	  the	  
road	  to	  economic	  development”	  26-‐27	  lutego	  
2015	  w	  Warszawie	  

•  Udział	  Politechniki	  Warszawskiej	  w	  CAMS50	  
(Regional	  Produchon)	  

	  



Jak	  zwiększyć	  potencjał	  wykorzystania	  
CAMS	  w	  Polsce	  

•  Nowy	  konkurs	  CAMS_95	  –	  jak	  wykorzystać	  wyniki	  
CAMS	  dla	  potrzeb	  lokalnych	  	  

Propozycje:	  
•  Warsztaty	  jak	  używać	  katalogu	  CAMS	  
•  Przegląd	  innych	  serwisów	  Copernicus	  (land,	  water)	  
•  Opracowanie	  strategii	  korzystania	  z	  produktów	  
CAMS	  



	  

	  
Dziękuję	  za	  uwagę	  


