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INFORMACJE OGÓLNE



FP CUP - Framework Partnership 

Agreement on Copernicus User Uptake

 Projekt mający na celu popularyzację i promocje wykorzystania 

danych Programu Obserwacji Ziemi Copernicus

 W Polsce, zadanie realizowane przez Instytut Geodezji i Kartografii 

oraz Uniwersytet Gdański – Wydział Oceanografii i Geografii

FP 
CUP

Warsztaty WebinariaWykłady



Program Copernicus

 Program Obserwacji Ziemi Copernicus, realizowany przez 

Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją 

Kosmiczną

 Dostarcza aktualnych i bezpłatnych danych, dotyczących 

środowiska naturalnego i antropogenicznego

 Monitoruje stan klimatu i jego zmiany

 Wspiera działania w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i 

zarządzania kryzysowego

 Daje dostęp do otwartych bezpłatnych danych 
satelitarnych i produktów, powstałych na podstawie tych 

danych



Program Copernicus - wsparcie

Rolnictwo

Ochrona ludności, bezpieczeństwo i pomoc humanitarna

Zmiany klimatu

Energia

Ochrona środowiska

Zdrowie

Ubezpieczenia



Sukcesy dzięki Copernicus

zredukowanie kosztów ponoszonych w 

procesie nawadniania upraw w Austrii26 %

6000 € oszczędności w sektorze budowlanym w wyniku 

zastosowania aplikacji do monitorowania postępów prac

5 % zwiększenie produktywności łowisk dzięki 

monitorowaniu toksycznych wykwitów alg

60 % zwiększenie dokładności analizy zanieczyszczeń powietrza 

generowanych przed podmioty przygraniczne

18 mln € oszczędności w skali roku, w Holandii, z tytułu 

sprawniejszego zarządzania rurociągami

60 % zwiększenie przychodów farm fotowoltaicznych 

poprzez usprawnione prognozy ich 

produkcyjności                                                                                       
Źródło: https://www.copernicus.eu



Serwisy Programu Copernicus

Atmosfera Środowisko Morskie Obszary Lądowe

Zmiany klimatu Sytuacje kryzysowe Bezpieczeństwo

W ramach Programu Copernicus działa sześć, dedykowanych różnym 

dziedzinom, serwisów

Źródło: https://www.copernicus.eu



Sentinel

 Seria europejskich misji kosmicznych o charakterze teledetekcyjnym, będących 

częścią programu Copernicus

 Nadzór technologiczny - Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)

 Każda misja skupia się na innym aspekcie obserwacji Ziemi: monitorowanie 

atmosfery, oceanów lub lądów

 Darmowe dane - https://scihub.copernicus.eu/

 Start misji - 2014.04.03 (Sentinel-1A)

 Obecnie na orbicie znajduje się 7 satelitów misji Sentinel

https://scihub.copernicus.eu/


Misje Sentinel
Satelita radarowy - monitorowanie obszarów morskich i 
lądowych, sytuacje kryzysowe, zmiany klimatu i 
bezpieczeństwo

Sentinel-1 (A B)

Satelita optyczny - pokrycie terenu, wykrywanie zmian 
w pokryciu i użytkowaniu terenów, badanie zmiennych 
geofizycznych

Sentinel-2 (A B)

Satelita optyczno-radarowy – obserwacja mórz, 
oceanów i wód śródlądowych, temperatura 
powierzchni wód i lądów

Sentinel-3 (A B)

Satelita optyczny – monitoring atmosfery i 
zanieczyszczeń powietrzaSentinel-4 ()

Satelita optyczny - monitoring atmosfery i 
zanieczyszczeń powietrzaSentinel-5 (P)

Sentinel-6 () Satelita radarowy - obserwacja oceanów, obszarów 

przybrzeżnych i wód śródlądowych



AKTUALNE MISJE



Sentinel-1

Satelita radarowy

Data wystrzelenia

• Sentinel 1A – 3 kwietnia 2014 r.

• Sentinel 1B – 25 kwietnia 2016 r.

Orbita heliosynchroniczna 

Wysokość orbity – 693km 

Rozdzielczość czasowa – 6 dni

Rozdzielczość przestrzenna – 10m

Sensor: C-SAR instrument

Cele

• Monitorowanie obszarów morskich i lądowych, sytuacje 
kryzysowe, zmiany klimatu i bezpieczeństwo



Sentinel-2

Satelita optyczny

Start misji

•2A – 23 czerwca 2016 r.

•2B – 7 marca 2017 r.

Orbita heliosynchroniczna

Wysokość orbity – 786 km

Rozdzielczość czasowa – 5 dni

Rozdzielczość przestrzenna – 10m, 20m, 60m

Sensor: MultiSpectral Instrument (MSI)

Cele

•Monitorowanie pokrycia terenu, wykrywanie zmian w 
pokryciu i użytkowaniu terenów, badanie zmiennych 
geofizycznych



Sentinel-3

Satelita optyczno-radarowy

Start misji:

•3A – 16 lutego 2016 r.

•3B – 25 kwietnia 2018 r.

Orbita heliosynhroniczna

Wysokość orbity – 814 km

Rozdzielczość czasowa – 1 dzień (nad tym samym punktem 27 
dni)

Rozdzielczość przestrzenna – 300m, 1200m

Sensory: OLCI, SLSTR, SRAL, MWR 

Cele

•Obserwacja mórz, oceanów i wód śródlądowych, temperatura powierzchni wód 
i lądów



Sentienel-3 Sensory

OLCI: Instrument koloru oceanicznego i lądowego

• Głównym celem sensora OLCI jest obserwacja powierzchni 
oceanów i lądów w celu pozyskiwania informacji związanych z 
biologią. OLCI zapewnia także informacje na temat atmosfery

SLSTR: Instrument temperatury powierzchni morza i lądu

• Produkty SLSTR dostarczają informacji o temperaturze powierzchni 
mórz i lądów (SST, LST)

SRAL: SAR Radar Altimeter

• Mierzy dokładnie wysokość powierzchni morza

• Pomiary topografii lodu morskiego i pokryw lodowych, rzek i jezior 

MWR: Radiometr mikrofalowy

• Instrument wspierający SRAL



Sentinel-5
Satelita optyczny

Start misji

• 5P – 13 października 2017 r.

Orbita heliosynhroniczna

Wysokość orbity – 824 km

Rozdzielczość czasowa – 1 dzień (nad tym samym punktem 16 dni)

Rozdzielczość przestrzenna – 3,5kmx7km, 7kmx7km

Sensor: TROPOMI 

Cele

• Monitoring atmosfery i zanieczyszczeń powietrza

Produkty Dwutlenek azotu

Dwutlenek siarki

Tlenek węgla

Metan

Areozole

Formaldehydy

Ozon

Chmury

Dwutlenek azotu [mol/m2] – styczeń 2020 -

mediana



MISJE PLANOWANE



Sentinel-4

Satelita optyczny

Start misji:

• 4A – W trakcie konstrukcji

Orbita geostacjonarna

Wysokość orbity – 36000 km

Rozdzielczość czasowa – 1 dzień

Rozdzielczość przestrzenna – 4kmx4km

Sensory: UVN Instrument 

Cele

• Monitoring atmosfery i zanieczyszczeń powietrza

Produkty Dwutlenek azotu

Dwutlenek siarki

Areozole

Formaldehydy

Ozon

https://sentinel.esa.int



Sentinel-6

Satelita radarowy

Start misji:

• 6A – W trakcie konstrukcji

Rozdzielczość czasowa – 10 dni

Cele

• Obserwacja oceanów, obszarów 
przybrzeżnych i wód śródlądowych

https://sentinel.esa.int



Pobieranie danych Sentinel

https://scihub.copernicus.eu/

Szczegóły pobierania danych satelitarnych, 

struktury plików i ich przeglądania w kolejnym 

poradniku


