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Introdução

Resultados

A rotação de Titã é sujeita a uma complexa evolução, pela
interação das forças de maré com o seu interior, e pela
interação da dinâmica de sua densa atmosfera com a sua
superfície. A opacidade da atmosfera no visível dificulta
observações da superfície, o que levou à ausência de
medidas precisas o suficiente de sua forma e estado
rotacional. Observações em rádio pelo instrumento Cassini
RADAR possibilitaram determinar pela primeira vez os
desvios da rotação do estado síncrono e perpendicular à
órbita assumido até então (Stiles et al. 2008, Lorenz et al.
2008). Este trabalho apresenta um levantamento das
observações no infravermelho próximo obtidas pelo
instrumento Cassini VIMS. Estas foram avaliadas para
determinar os limites de cobertura e resolução para a medida
da rotação através dos dados VIMS, de forma a ampliar o
conjunto de medidas já obtido pelo rádio.

As figuras 4-7 indicam a distruibuição das observações a
diferentes resoluções espaciais. Para medir a rotação, são
necessárias observações a alta resolução espacial, de regiões
próximas ao equador (onde os delocamentos são maiores), e
repetidas com grandes intervalos de tempo. As figuras 8-10, que
mostram mais detalhes da distribuição da figura 6, indicam que
mesmo a 10 km/pix ainda não há repetições suficientes, o que
começa a ocorrer apenas a partir de 20 km/pix.
Uma vez que Stiles et al. (2008) encontraram deslocamentos de
até dezenas de km, observações VIMS de ~20 km/pix seriam
marginalmente suficientes para medir a rotação. Estas estão
sendo selecionadas para identificar a ocorrência de estruturas na
superfície que sejam identificáveis repetidamente, para verificar
se há deslocamentos sistemáticos.
Figura 4. Distribuição de observações com resolução melhor que 5 km/pix.

Dados e calibração
Desde a chegada da Cassini a Saturno, o instrumento VIMS
obteve mais de 2x104 cubos, contendo mais de 15x106
espectros. Esta quantidade ainda crescente de observações
impede a sua inspeção direta, tanto para selecionar
observações, como para identificar a ocorrência e variação
temporal de estruturas espectrais ou espaciais observadas.
Este trabalho usa o titantbrowse, uma ferramenta desenvolvida
pelo autor para lidar com estas dificuldades. Esta compreende
um banco de dados de observações e uma ferramenta de
visualização para inspecioná-las. O banco de dados contém
todas as observações VIMS no arquivo PDS, e provê um
sistema de buscas flexível, que pode selecionar cubos
individuais ou pixels espaciais a partir de funções arbitrárias de
dados instrumentais ou fotométricos. Uma vez que
observações sejam selecionadas, titanbrowse pode ser usado
para inspecioná-las diretamente, através de mosaicos em
variadas projeções de cartográficas, ou por imagens de
bandas selecionadas, ou espectros de pixels espaciais
selecionados.
Os cubos usados no banco de dados foram processados para
conter mais dados geométricos que os arquivos originais do
PDS, e que os cubos gerados pelo pipeline padrão VIMS,
incluindo as coordenadas e geometria de cada quina de cada
pixel espacial (necessárias para determinar a extensão de
cada pixel), e provendo a geometria para os cubos inteiros (não
limitada aos pixels que interceptam a superfície).
Os dados usados estão publicamente disponíveis no NASA
Planetary Data System (PDS) Imaging Node
(http://pds-imaging.jpl.nasa.gov/index.html).

Figura 5. Distribuição de observações com resolução melhor que 7.5 km/pix.

Figura 8. Observações a 10 km/pix na região 35E, separadas por
passagem por Titã.

Figura 6. Distribuição de observações com resolução melhor que 10 km/pix.

Uma vez que ainda há desalinhamentos detectáveis entre as
coordenadas calculadas e o disco de Titã, uma correção foi
desenvolvida para ser aplicada aos cubos quando necessária.
O centro do disco é determinado ajustando círculos a curvas de
nível de bandas onde o disco é mais uniforme. As coordenadas
então são deslocadas de um ângulo constante, para fazer o
centro do disco coincidir com o local determinado pelas
imagens. A variação temporal destes desalinhamentos está
sendo investigada, para determinar se correções podem ser
aplicadas a todos os cubos, através da geração de novos
kernels de apontamento.

Figura 9. Observações a 10 km/pix na região 145E, separadas por
passagem por Titã.

Figura 7. Distribuição de observações com resolução melhor que 15 km/pix.

Figura 10. Observações a 10 km/pix na região 75W, separadas por
passagem por Titã.

Figura 1. O painel de visualização da interface gráfica,
mostrando uma imagem em uma banda, e os espectros
de alguns pixels espaciais.
http://ppenteado.net/ast/penteado_sab2010.pdf

Figura 2. Um exemplo de 3 bandas de um cubo mapeadas
no espaço de cores RGB, com curvas de nível para latitude
(vermelho) e altitude (amarelo) para os centros dos pixels,
para ilustrar os dados geométricos incluídos com os cubos,
que se estendem para pixels que não interceptam a
superfície, ao contrário dos fornecidos pelo pipeline padrão.

Figura 3. O painel de mapa da interface gráfica do titanbrowse,
mostrando as formas dos pixels, a partir das coordenadas de cada
quina de cada pixel espacial.
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