
BalticSatApps

Jak pozyskać dane satelitarne?

www.balticsatapps.eu

www.balticsatapps.pl
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Dostęp do danych 
Należy wejść na stronę 
https://coda.eumetsat.int/#/home

W pierwszej kolejności zostaniesz
poproszony o zalogowanie lub utworzenie 
bezpłatnego konta.
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Dostęp do danych 
https://coda.eumetsat.int/#/home



Położenie geograficzne 

Dostęp do danych - Wybór obszaru 
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Zaznaczenie obszaru na mapie 



Panel selekcji danych

Wybór obszaru 
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Dobór kryteriów selekcji danych  



Wyświetlanie danych dostępnych dla zaznaczonego obszaru 

Wybór obszaru 
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Typ produktu określa typ zbieranych danych 

Wybór obszaru - opcje 
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Wybór produktu,

poprzez wskazanie 

na liście,  lub mapie 

8

Wybór pliku z danymi 

• Near RealTime NRT – dane te są dostępne 3 godziny
po zebraniu

• 1 month Short time critical STC – dane dostępne 48
godzin po zebraniu

• 1 month Non time critical NTC – dane dostępne
miesiąc po zebraniu



Podgląd informacji o pliku danych 
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Podgląd informacji o pliku danych cd  
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Z okna podglądu 
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Pobranie danych 

Z listy plików danych  



Wizualizacja danych – aplikacja SNAP 

• dane zapisane na dysk możemy obsługiwać np.
dedykowaną aplikacją Sentinel Application
Platform (SNAP)

• Aplikację można pobrać pod adresem

http://step.esa.int/main/toolboxes/snap/
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http://step.esa.int/main/download/


Aplikacja SNAP

• Dokumentacja do aplikacji dostępna jest pod
adresem

• http://step.esa.int/main/toolboxes/snap/
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http://step.esa.int/main/toolboxes/snap/


Aplikacja SNAP
Umożliwia operacje na pobranych plikach danych 

• To open and display data
use the Sentinel
Application
Platform (SNAP),

• Information on SNAP can
be found in the Sentinel-3
toolbox and SNAP online
tutorials.
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http://step.esa.int/main/download/
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/toolboxes/sentinel-3
http://step.esa.int/main/doc/tutorials/


Wizualizacja danych 
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Wizualizacja danych 
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Wizualizacja danych 
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Analiza danych, statystyki  



Analiza danych, statystyki  
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Analiza danych 
Aplikacja SNAP

20
Widok tablicowy danych 

Zapis tabeli danych 
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Analiza danych 
Aplikacja oferuje analizę obrazów reprezentujących dane
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Analiza danych 
Oraz Min. Klasyfikację w oparciu o metody sztucznej inteligencji, nadzorowane oraz 
nienadzorowane 



Eksport  danych, dalsze możliwości   
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Eksport  danych w postaci numerycznej  
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Eksport  danych w postaci pliku graficznego  
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Warunki dostępu do danych 

• https://www.eumetsat.int/website/home/index.html

• Dane dostępne są bez konieczności wnoszenia opłat

• Wymagane jest jedynie założenie konta użytkownika
systemu

• https://www.eumetsat.int/website/home/Data/DataDe
livery/DataRegistration/index.html
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https://www.eumetsat.int/website/home/index.html


Dane dostarczane z Sentinela3

Podział na kategorie 

Podział
na poziomy
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http://www.copernicus.eu/main/application-domains

Zakres zastosowań danych z projektu Copernicus
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http://atmosphere.copernicus.eu/

Dane dotyczące atmosfery 
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http://marine.copernicus.eu/

Dane dotyczące obszarów morskich 
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https://land.copernicus.eu/pan-european

Pomiary dotyczące lądu 
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http://climate.copernicus.eu/

Zmiany klimatyczne 
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http://emergency.copernicus.eu/

Zarządzanie kryzysowe 
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http://copernicus.eu/main/security

Bezpieczeństwo granic 
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www.balticsatapps.pl


