
GeoEye-1

Charakterystyka zobrazowań

GeoEye-1, to satelita wyposażony w jedną z najbardziej zaawansowanych technologii, jaka kiedykolwiek została 

wprowadzona w komercyjnej teledetekcji. Pozyskiwane obrazy panchromatyczne charakteryzują się rozdzielczością           
20,41 m, a zobrazowania wielospektralne 1,65 m. Ponadto satelita może rejestrować aż do 350 000 km  każdego dnia. 

Minimalny czas rewizyty GeoEye-1 wynosi 3 dni co sprawia, że zobrazowania te są idealne do realizacji wielkoskalowych 

opracowań mapowych. 

GEOEYE-1 

ź Bardzo wysoka rozdzielczość.

ź Precyzyjna geolokalizacja.

ź Szeroki zakres spektralny.

ź Bezpośrednie połączenie z naziemną stacją odbiorczą. 

ź Częste rewizyty przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości obrazu.

Korzyści

ź Wysokorozdzielcze zobrazowania, pozwalające na tworzenie 

precyzyjnych map, wykrywanie zmian i wnikliwe analizy obrazów.

ź Geolokalizacja do 5 m, pozwalająca na wykonywanie map 

obrazowanego obszaru.

ź Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie obszernych zasobów 

zobrazowań pokrywających całą kulę ziemską.

ź Obrazowanie stereoskopowe pojedynczego pasa gwarantujące 

ciągłość i spójność obrazu. 

+48 12 415 06 41 satelitarne@progea4d.pl progea4d.pl     



 

Data wystrzelenia: 6 września 2008

Rakieta nośna: Delta II

Baza kosmiczna: Vandenberg Air Force Base,                   

Kalifornia, USA

Początek misji

Wysokość i czas obrotu

Wysokość
681 km

20 sekund

Typ sensora

Panchromatyczny

OBSZAR 
OBRAZOWANIA

DOPASOWANIE DO 
WIELU PUNKÓW

DŁUGOŚĆ PASA

ZOBRAZOWANIA 
STEREO

0(30  off-nadir)

Czas misji > 10 lat

Rozmiar satelity Długość: 4,34 m; masa: 1900 kg 

681 kmWysokość orbity

Orbita Heliosynchroniczna; czas przejścia przez węzeł 

wstępujący: 10:30; okres 98 min

Rozdzielczość spektralna Panchromatyczny:  450 – 800 nm 

Wielospektralny:

Blue:   450-510 nm

Green:   510-580 nm

Red:   655-690 nm

NIR:   780-920 nm

Rozdzielczość radiometryczna 11-bitów / piksel

Szerokość pasa obrazowania 15,3 km w nadirze

Kontrola wysokości 3-osiowa stabilizacja

Star tracker / IRU / GPS

Czas rotacji 200 km / 20 sec

Maksymalna pojemność zapisu danych 1 TB

Możliwości obrazowania

0Czas rewizyty (przy 40 N) 0 2,6 dnia przy 30 zobrazowaniach pozanadirowych

Dokładność sytuacyjna 5 m CE90 (specykacja)

Dzienne pokrycie
2350 000 km   

200 km

3 m CE90 (zmierzone)  

Rozdzielczość przestrzenna Panchromatyczny: 0,50 m w nadirze

Wielospektralny: 1,65 m w nadirze

Dane techniczne i specykacja satelity

Wielospektralny
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