
Сузір’я малих
радарних супутників



Доступ до Глобального Моніторингу за потребою
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В будь-який час,
В будь-яку погоду

Частий ревізит Надвисока
роздільна здатність

Висока швидкість
від замовлення до поставки

High-cadence revisit with 
multiple imaging 

opportunities per day at 
various times of 

day/night

Fully automated tasking 
& data processing with 

fastest order-to-delivery 
times available in market

Very High Resolution 
(VHR) and 

radiometrically enhanced 
multi-looked imagery 

with low noise

High-cadence revisit with 
multiple imaging 

opportunities per day at 
various times of 

day/night
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Capella SAR Характеристики

Центральна частота X-діапазон

Поляризація Single-Pol HH

Ширина каналу до 500 MHz

Напрямок зйомки
Висхідна або низхідна орбіта
Ліво або вправо від орбіти

Режими зйомки
Spotlight (5 * 5 км)
Sliding Spotlight (5 * 10 км)
Stripmap (5 * 20 км)

Продукти
Spot (spotlight imaging mode)
Site (sliding spotlight imaging mode)
Strip (stripmap imaging mode)



Ревізит сузір’я з 7 супутників – Стандартні кути огляду (25°-40°)
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Ревізит сузір’я з 7 супутників – Кути огляду на замовлення (5°-45°)
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Морські загрози Громадські 
організації

Нафто-газовий та 
енергетичний комплекс

Фінанси та бізнес 
розвідка

Природні ресурсиОборона та розвідка

Аналіз знімків та моніторинг 
ключових портів, баз та 
об’єктів; виявлення суден, 
транспортних засобів та 
літаків; фундаментальні та 
тематичні оновлення даних; 
виявлення змін та аналіз 
активності

Сфери застосування
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Аналіз знімків та моніторинг 
ключових портів, баз та 
об’єктів; виявлення суден, 
транспортних засобів та 
літаків; фундаментальні та 
тематичні оновлення даних; 
виявлення змін та аналіз 
активності

Оцінка збитків та 
матеріально-технічне 
забезпечення природних 
катастроф та гуманітарних 
місій; збір та оновлення 
кадастрових даних; охорона 
ресурсів, навколишнього 
середовища та кордонів; 
сталість та безпека мостів, 
гребель, залізничної 
інфраструктури

Моніторинг та реагування 
на розливи нафти; 
тематичні карти та цифрові 
моделі рель’єфу; виявлення 
деформацій грунту на 
майданчиках видобутку; 
моніторинг посягань на 
об’єкти та землю; 
моніторинг безпеки

Конкурентна розвідка щодо
нафти, сировини,  
промислового зберігання та 
виробництва; швидке
управління страховими
виплатами

Гірничодобувні послуги, 
включаючи стійкість стін 
кар’єру, стійкість 
хвостосховищ та площу 
поверхні ставу, зйомка 
штабелів руди; послуги 
агро-лісового господарства, 
включаючи виявлення та 
зйомка врожаю та пожеж; 
виявлення захоплень 
орендованих або 
меліорованих земель



Довготермінові плани Capella
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Ревізит до 
1 години

500 km орбіта
90 хв час на оберт

До 4 годин
InSAR ревізит

До 10,000 Spotlight 
знімків за день

До 100,000 Stripmap
знімків на день

Надійне і 
автономне сузір’я



Радарні знімки
Продукти & 
Онлайн платформа



Standard SAR Imagery Products
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Spot
Very High Resolution

Site
Very High Resolution 

Strip
High Resolution

Нахилена розрізненість R = 0.3 m A = 0.5 m R = 0.5 m A = 1.0 m R = 0.75 m R = 1.2 m

Розрізненість на землі 0.5 m – 0.7 m 0.8 m – 1.2 m 1.1 m – 1.6 m

Діапазон кутів нахилу 40° - 25° 40° - 25° 40° - 25°

Розмір сцени 5 km X 5 km 5 km X 10 km 5 km X 20 km

Чутливість SLC = 32 bits GEO = 16 bits SLC = 32 bits GEO = 16 bits SLC = 32 bits GEO = 16 bits

Режим зйомки Spotlight Sliding Spotlight Stripmap

Формат файлу Cloud-Optimzed GeoTIFF + JSON Cloud-Optimzed GeoTIFF + JSON Cloud-Optimzed GeoTIFF + JSON

Використання

Пошук та ідентифікація об’єктів
Відстеження товарів

Розвідка активностей
Моніторинг об’єктів

Інфраструктура та цивільне будівництво
Інфраструктура та управління ризиками

Тематичне картографування
Моніторинг трубопроводів

Реагування та ліквідація стихійних лих
Морський моніторинг

Пошук змін
Моніторинг навколишнього середовища



Вплив Мульти-огляду на якість знімків
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Capella Spot GEO 
image product

(Spotlight imaging 
mode)

0.5 m resolution
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Capella Console

Проста у використанні консоль
Замовлення нової або архівної зйомки за координатами, зоною 
інтересу або завантаженням shapefile.

Повністю автоматизований та захищений доступ: Замовлення,
обробка та зберігання даних на хмарному сховищі повністю 
конфіденційне.

Оновлення статусу у реальному часі
Планування зйомки протягом ≤ 15 хвилин та 
перевірка статусу у реальному часі.

Очікуваний час зйомки показується для швидких 
дій після зйомки.



Capella інтеграція API
● Заплануйте сценарії для миттєвого реагування через API інтеграцію.Сигнал від існуючої системи може запустити зйомку. 
● Реагуйте на загрози в реальному часі. Доставка знімків протягом годин після зйомки. 
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Запустіть зйомку CapellaЗапит від існуючої системи Отримайте знімок і метадані
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Qom International Airport, Iran  |  April 14, 2021 06:51 UTC
Location  |  34.57852839 °, 50.64456939 °
© 2021 Capella Space. All Rights Reserved

SAR Acquisition Geometry

Orbit state: Descending
Observation direction: Left
Look angle: 35.9°
Incidence angle: 39.5°
Azimuth Resolution: 0.64 m
Slant Range resolution: 0.40 m
Ground Range resolution: 0.64 m

Order Timeline

Order to acceptance: 0 hours, 10 minutes
Uplink reactivity once scheduled: 0 hours, 22 minutes
Post-collection data latency: 1 hours, 40 minutes
Order to delivery (incl. transit): 3 hours, 57 minutes



Meerssen, Netherlands 2021-07-15

© 2021 Capella Space. All Rights Reserved



Meerssen, Netherlands 2021-07-18
© 2021 Capella Space. All Rights Reserved



Thank You
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capellaspace.com



Extended maritime swath for stripmap collection -
200 km long 1.2-meter resolution



J u o n g - I s l a n d ,  S i n g ap o r e

CAPELLA SPACE PROPRIETARY – COMMERCIAL IN CONFIDENCE



M a i l i a o  O i l  R e f i n e r y ,  T a i w a n

CAPELLA SPACE PROPRIETARY – COMMERCIAL IN CONFIDENCE



CAPELLA SPACE PROPRIETARY – COMMERCIAL IN CONFIDENCE

Solar Farm, Tiangang
Lake, China



F a r m  I r r i g a t i o n  S y s t em ,  C o l o r a d o

CAPELLA SPACE PROPRIETARY – COMMERCIAL IN CONFIDENCE
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