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1.1.1.1.  Пошук та завантаження CDR зображень Пошук та завантаження CDR зображень 
в форматі PDSв форматі PDS

Пошук зображень за параметрам: 

http://wms.lroc.asu.edu/lroc/search

Доступ до даних по FTP: 

http://lroc.sese.asu.edu/data/

http://wms.lroc.asu.edu/lroc/search
http://lroc.sese.asu.edu/data/
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1.2.1.2.  Підготовка допоміжних файлівПідготовка допоміжних файлів

1.2.1. Підготовка індексного файлу

1) Завантаження необхідних файлів (index.tab та index.lbl)

http://lroc.sese.asu.edu/data/http://lroc.sese.asu.edu/data/

2) Конвертація індексних файлів в формат xDAT

DSLPP.Steps.wk.LRO.Index_to_xDATDSLPP.Steps.wk.LRO.Index_to_xDAT

1.2.2. Підготовка карти висот GLD100 (100 m):

1) Завантаження потрібної порції карти з сайту NASA:

http://wms.lroc.asu.edu/lroc/rdr_product_select#_ui-id-1

або по локальній мережі:

\\ada\xData\LRO\WAC_DTM\100m\

2) Конвертація в формат FITS:

xIRIS.Steps.Astro.Cartography.PDS.IMG_to_FITS 

3) Вирізання області, що обробляється:

xIRIS.Steps.Base.Trans.Clip

http://wms.lroc.asu.edu/lroc/rdr_product_select#_ui-id-1
http://lroc.sese.asu.edu/data/


  6

1.3.1.3.  Конвертація даних PDS в формат FITSКонвертація даних PDS в формат FITS

DSLPP.Steps.wk.LRO.IMG_to_FITSDSLPP.Steps.wk.LRO.IMG_to_FITS
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Розташування фільтрів на матриціРозташування фільтрів на матриці
                                      ^
       Row Index                    | s/c velocity
       ---------                    |
         702 +-----------------------------------------------+
             |                                               |
             | VIS Filter 1                                  | 14 rows
             |                                               |
         715 +-----------------------------------------------+
         727 +---------------------------------(11 dark rows)+
             |                                               |
             | VIS Filter 2                                  | 14 rows
             |                    +Yvis                      |
         740 +---------------       ^        ----------------+
    1    753 +---------------       |        ---(12 dark rows)+
    1        |                      |                        |
    8        | VIS Filter 3    <----x                        | 14 rows
             |               +Xvis   +Zvis                   |
    r    766 +--------------                 ----------------+
    o    780 +--------------                 --(13 dark rows)+
    w        |                                               |
    s        | VIS Filter 4                                  | 14 rows
             |                                               |
         793 +-----------------------------------------------+
         805 +---------------------------------(11 dark rows)+
             |                                               |
             | VIS Filter 5                                  | 14 rows
             |                                               |
         818 +-----------------------------------------------+
                               704 columns
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1.4.1.4.  Розділення на колірні складовіРозділення на колірні складові

DSLPP.Steps.wk.LRO.IMG_to_FITSDSLPP.Steps.wk.LRO.IMG_to_FITS



  9

1.5.Компенсація дисторсії1.5.Компенсація дисторсії

DSLPP.Steps.wk.LRO.WAC_TransformDSLPP.Steps.wk.LRO.WAC_Transform

Відхилення від оптич. осі:

xc = xd / KDist, yc = yd / KDist,

де індексом «c» позначені справжні координати, індексом

«d» – спотворені, а KDist –  це значення дисторсії.

Стандартна модель дисторсіїСтандартна модель дисторсії

За передпольотними лабораторним вимірюваннями:

KDist =  1 + k2·r2 + k3 · r3,

де r – відстань в мм від оптичної осі,

     k2 = −0.0099, 

     k3 = −0.00050.

В реальності все виявилося значно складніше!
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1.6.1.6.  Перетворення проекції та зшивання субкадрівПеретворення проекції та зшивання субкадрів

Вихідна проекція: 

похила (коса) перспективна

(Tilted Perspective projection). 

Результуюча проекція: 

Циліндрична (еquirectangular 

projection). Крок 0.0025º.

Використовується Бібліотека 

Планетної Картографії xIRIS.

Параметри проекції безперервно

змінюються уздовж орбіти. 

Ефемеридні дані з ядер SPICE.

Проекція приводиться до 

Rmoon = 1737.400 км
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1.7.1.7.  Перетворення проекції та зшивання субкадрівПеретворення проекції та зшивання субкадрів

Вихідні субкадри в ЦП Зшиті субкадри в ЦП
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1.8.1.8.  Результат первинної обробкиРезультат первинної обробки

Первинне зображення λ = 604 нм Після компенсації дисторсії 
та перетворення проекції
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2.2.  Бібліотека Планетної Картографії xIRISБібліотека Планетної Картографії xIRIS

Функції:

• Перетворення картографічних проекцій для тіл довільної форми;

• Обчислення  фотометричні  умов  (кути  падіння,  відбиття,  фази,
фотометричні  координати)  в  довільній  проекції  з  урахуванням
локальних висот і нахилів.

Проекції:

• Похила  перспективна  проекція  (Tilted  Perspective  projection),
окремі випадки: перспективна, ортографічна;

• Рівнопромежуточна  циліндрична  проекція  (Equirectangular
projection).

Форма планети:

• Еліпсоїд обертання;

• Сфера;

• Сфера  з  локальними  висотами  (урахування  паралакса)  і
нахилами (фотометрична редукція).
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3.3.  SPICE – ефемеридне забезпечення SPICE – ефемеридне забезпечення 
космічних місійкосмічних місій
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SPICE (Spacecraft Planet Instrument C-matrix Events) SPICE (Spacecraft Planet Instrument C-matrix Events) 

Програмний інструментарій NASA для розрахунку траєкторій

небесних тіл та космічних апаратів з ефемерид JPL і ін.

Офіційний сайт:  http://naif.jpl.nasa.gov/naif/index.html

SPICE-ядра LROSPICE-ядра LRO  

Browser:

http://starbrite.jpl.nasa.gov/db/servlet/DbSearchServlet?

DATA_SET_ID=LRO-L-SPICE-6-

V1.0&MISSION_NAME=LUNAR_RECONNAISSANCE_ORBITER

Доступ по FTP: ftp://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/lro-l-spice-6-v1.0/

[Приклади файлів]

\\ada\Lect\Data\Space_Data\LRO.SPICE\

ftp://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/lro-l-spice-6-v1.0/
http://starbrite.jpl.nasa.gov/db/servlet/DbSearchServlet?DATA_SET_ID=LRO-L-SPICE-6-V1.0&MISSION_NAME=LUNAR_RECONNAISSANCE_ORBITER
http://starbrite.jpl.nasa.gov/db/servlet/DbSearchServlet?DATA_SET_ID=LRO-L-SPICE-6-V1.0&MISSION_NAME=LUNAR_RECONNAISSANCE_ORBITER
http://starbrite.jpl.nasa.gov/db/servlet/DbSearchServlet?DATA_SET_ID=LRO-L-SPICE-6-V1.0&MISSION_NAME=LUNAR_RECONNAISSANCE_ORBITER
http://naif.jpl.nasa.gov/naif/index.html
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Робота з SPICE в xIRISРобота з SPICE в xIRIS

Розроблена спеціальна «обгортка» для перетворення даних SPICE в

параметри,  необхідні  для  роботи  Бібліотеки  Планетної  Картографії

(xSPICE.dll, xSPICE64.dll, xSPICE.cs). 

Для  використання  ядер  SPICE  по  локальній  мережі  в  етапі

WAC_Transform необхідно указати шлях до теки

\\ada\xData\LRO\SPICE\lro-l-spice-6-v1.0\lrosp_1000\extras\mk_wk_LAN\

Вхідні параметры: 
Inp.Instrument_Name = "LRO_LROCWAC_VIS";
Inp.Observer_Name = "LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER";
Inp.Target_Name = "MOON";
Inp.TargetFrame_Name = "IAU_MOON";
Inp.yAxisFlipped = true;
Inp.Time = SPICE.stringToTime(timeStr);



  17

Вихідні параметри: 
public class OutputParameters
{

// The Observer coordinates.
public angular_point Observer;

// The Sun coordinates.
public angular_point Sun;

// Declination of the instrument boresight from 
 // the Planet center (slew angle without sign).

public double Rho;

// Azimuth of declination of the boresight
// (counterclockwise from instrument frame Y-axis).
public double Psi;

// Position angle of the planet rotation axis
// (counterclockwise from instrument frame Y-axis).
public double PA;

// Planetocentric Longitude of the Sun.
public double Ls;

}
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Ура! Це все!Ура! Це все!


