Po íta ové zpracování obrazu – analýza snímk družic
J. Vod anský, J. Vondrá ek, O. Güttner
Fakulta jaderná a fyzikáln inženýrská, VUT v Praze
rosnicka01@seznam.cz, pepavon@seznam.cz, ondra.guttner@seznam.cz
Abstrakt:
Zpracování obraz um lých družic zem p ijímaných CCD kamerou pomocí
po íta ového softwaru. Metoda je používána p edevším pro zjiš ování ob žných drah
um lých družic Zem , p edevším kosmického smetí, s cílem chránit aktivní družice p ed
kolizemi s ním. Tyto dráhy se zjiš ují pomocí aktuálních úhlových rychlostí družic a jejich
poloh v i hv zdám.

1 Úvod

Úvodní informace (motivace, sou asný stav problému)
S rozvojem kosmického pr myslu vyvstávají problémy spojené s tzv. kosmickým odpadem
(space debris). Veškeré družice pohybující se na ob žné dráze Zem jsou totiž v neustálém
ohrožení kolizí s již necht nými um lými družicemi, které tvo í nap .: zbytky nosných raket, ,
nefunk ní družice, úlomky po explozích na ob žné dráze, atd. Ty mohou znamenat nebezpe í
již p i velikostech kolem 1cm. Od roku 1957, kdy byla vypušt na první um lá družice – ruský
Sputnik, se po ty t les na ob žné dráze výrazn zvýšili až na zhruba 9000 velkých objekt .
Z nich je však pouze 600-700 pln fungujících satelit .
Jasným d sledkem je tedy neustálé monitorování a katalogizování jejich ob žných drah.

2 Analýza snímk družic

Na Štefánikov observato i v Praze na Pet ín jsme nafotili snímky družice GPS35 (jedna
z družic systému GPS) a následn je analyzovali. Analýza probíhala ve t ech krocích.
V prvním kroku jsme zkalibrovali m ítko CCD snímk za pomoci program SkyMap a
SkyMapToFit. A dále jsme v programu SkyMapToFit m ili úhlové rychlosti t chto družic.
V posledním kroku jsme nam ené výsledky porovnali s jejich predikovanými rychlostmi.

Ukázka prostorové kalibrace CCD snímku se stopou družice GPS35
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Graf nam ených úhlových rychlostí družice GPS35

3 Shrnutí
Porovnáním predikovaných úhlových rychlostí s nam enými daty nám pro družici GPS35
vyšla odchylka 3.17 arcsec/s.
Analýza snímk družic je velmi d ležitou sou ástí studia kosmu. Její využití je p evážn
spojeno s ochranou aktivních satelit proti kosmickému smetí.

Pod kování
Tímto bychom cht li pod kovat panu Svobodovi i celému týmu za zorganizování fyzikálního
týdne, rozší ení našich fyzikálních obzor a mnoho nových pozitivních zážitk .
Také velmi d kujeme všem sponzor m.
Ale p edevším pat í velké díky našemu supervisorovi Ing. Martinu N mcovi za zasv cení
do problému a velkou pomoc p i následném zpracovávání projektu a Ing. Martinu Fuchsovi
za umožn ní pozorování družic na Štefánikov observato i na Pet ín .
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