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Резюме 

 Проектът Astro Spiral представя иновативен подход при сравняването на 

астрономически изображения на участъци от небето чрез построяване на изпъкнала 

спирала върху светлите обекти от такова изображение. За тази цел, написахме програма на 

C++ на платформата Cinder. Тя намира светлите обекти в астрономическото изображение 

в JPEG формат и ги свързва в изпъкнала спирала чрез собствен алгоритъм на базата на 

Graham Scan за изпъкнала обвивка. Планираме създаването на сайт, в който астрономи да 

използват проекта.  

 

1. Въведение 

 Астроинформатиката е научна област, която обединява астрономия и 

информатика. Непрестанното развитие на астрономията изисква работа с все по-голямо 

количество данни. Астроинформатиката дава възможност за създаване на нови методи и 

софтуер, които да помагат на астрономите да анализират и обработват астрономически 

данни. 

 Астроинформатиката намира много приложения в астрономията, едно от които е 

изследването на небето чрез обработване на астрономически изображения. По този начин 

се откриват обекти, като например нови астероиди. 

 Астероидите принадлежат към Групата на малките тела в Слънчевата система. По-

голямата част от тях обикалят около Слънцето и се намират в Основния пояс, намиращ се 

между Марс и Юпитер. Астероидите са много трудно различими на фона на далечните 

звезди.  По състав те се класифицират в три основни типа: метални, въглеродни и 

силикатни.  

 Астрономите изследват небето в търсене на астероиди от близо 200 години, но още 

не са успели да намерят всички астероиди, обикалящи около Слънцето. Търсенето на 

астероиди и тяхното изследване е много важно за развитието на астрономията и за 

обществото.  От една страна има реална опасност от сблъсък на Земята с близко 

преминаващ астероид. От друга страна близките до Земята астероиди представляват голям 

интерес поради ресурсите на ценни материали, които притежават. Поради това в 

последните години изследването на астероидите е изключително важно, както за 

предупреждаване на възможен опасен сблъсък, така и за предстоящите космически мисии 

за кацане, изследване и разработване на астероидните ресурси.  

 Задачата, която си поставяме в тази разработка, е да създадем софтуер, който строи 

изпъкнала спираловидна фигура по звездоподобните обекти на астрономическо 

изображение на част от небето. При поредица от астрономически изображения, получени 

последователно от един и същи телескоп, от едно и също място, ние можем чрез визуално 

сравняване, да намерим разликите в спиралите и по този начин да открием движещи се, 

подобни на звезди обекти, които са астероидите. 

 Нашият метод за строене на изпъкнали спирали представя иновативен подход за 

сравняване на астрономически изображения, който е много полезен за намирането на 
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астероиди. Програмата ни приема астрономическо изображение в JPEG формат, което го 

прави по-достъпно за любители-астрономи. 

 

  

2.Aстрономическа наблюдателна апаратура 

 

2.1.Телескоп 

Телескопът е уред за наблюдаване на астрономически обекти. Обикновено под телескоп 

се разбира оптичен телескоп, но съществуват и телескопи за по-голямата част от спектъра 

на електромагнитно излъчване, както и за други видове сигнали. 

Оптичните телескопи са уреди, които фокусират светлината, като увеличават видимия 

ъглов размер и видимата яркост на отдалечени обекти. За тази цел те използват един или 

повече оптични елементи (лещи и/или огледала). Те събират светлината във фокус, където 

изображението може да бъде наблюдавано, фотографирано или изучавано. В проекта са 

използвани астрономически изображения, получени с 50/70 см Шмит телескоп на НАО-

Рожен. Оптичните параметри на Шмит телескопа са:  

Диаметър на Шмит-пластината: 50 см; 

Диаметър на сферичното огледало: 70 см; 

Фокусно разстояние: 172 см; 

Относителен отвор: 1:3.44 (F/3.44). [18] 

 

2.1.CCD камера на телескоп 

 Астрономическа CCD (Charge Couple Device) камера на телескоп е електронен 

сензор за цифрова фотография, използван за получаване на научни данни. CCD камерите 

използват CCD матрица - силициеви двумерни масиви, които съхраняват информация за 

изображението, като преобразуват падащите по повърхността им фотони в индуцирани 

електрични заряди. 

В проекта са използвани астрономически изображения, получени с Шмит телескоп, 

снабден със CCD-камера  тип FLI  PL 9000, която има размери 3056x3056 пиксела, 12x12 

μm размер на пиксела. 

 

2.1.Цвят 

 Изображенията, получени от професионален телескоп със CCD камерата му са 

черно-бели. По-късно можем до им добавим цвят със специални програми, като например 

MaxIm DL. 

 

2.1.Размер 

 Размерът на изображенията зависи от характеристиките на телескопа и от CCD 

камерата му. Астрономическото изображение, получено от Шмит телескопа със CCD 

камерата има размери един дъгов градус на един дъгов градус. Това е голямо поле, което е 

подходящо за откриване и проследяване на астероиди. 

 

 

2.1.Получаване на астрономически изображения 

 Когато получаваме астрономически изображения на определени области от небето 

с телескоп, използваме различна експозиция (времето за което се получава 
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изображението). Експозицията се определя от характеристиките на телескопа и CCD-

камерата и от яркостта на астероида. При получаването на изображения на ярките 

астероиди се използват къси експозиции – до 60 секунди. При слабите астероиди се 

използват по-дълги експозиции. Астероидите се откриват в наситените със звезди 

изображения поради тяхното добре различимо преместване на фона на неподвижните 

звезди. Астероидите са много по-близо до Земята отколкото далечните звезди. Поради 

това в астрономическите изображения, те за много кратки интервали от време променят 

положението си спрямо неподвижните звезди. За да се регистрира и проследи движението 

на астероидите се получават голям брой последователни изображения. На тези 

последователно, получени астрономически изображения виждаме преместването на 

астероидите сред неподвижните звезди.  

 

Примерни астрономически изображения от 50/70 см Шмит телескоп на НАО - Рожен 

 Астрономически изображения от Шмит телескопа на Национална Астрономическа 

Обсерватория (НАО -Рожен) са представени на фигура 1. 

 Изображенията, получени от професионален телескоп, са във формат Flexible Image 

Transport System (FITS). Този формат е възприет от Международния Астрономически 

Съюз (IAU). Нашите програми приемат изображение в формат JPEG (Joint Photographic 

Experts Group). За да конвертираме изображение от FITS в JPEG формат, можем да 

използваме инструменти от страницата на NASA. [16] 

 

C++ със Cinder 

 C++ е много подходящ език за програмата ни. Базиран на C, той позволява ниско 

ниво на достъп до команди, докато все още запазва преносимостта и синтаксиса си. 

Езикът осигурява бързо изпълнение на програмите.  

 C++ поддържа множество от библиотеки, типове, функции и операции, които са 

много полезни за нашия алгоритъм. Затова избираме C++ за написването на алгоритъма 

за изпъкнала спирала. 

 Cinder е платформа за C++, която представя множество функции за графика, 

изчислителна геометрия и обработка на изображения. Приложенията, направени с Cinder, 

работят за Windows, Mac OS X, iPhone и iPad, което ги прави независими.  

 Затова избираме C++ на платформата Cinder за направата на нашето приложение. 

 

3 Алгоритъм за изпъкнала обвивка Греъм Скан 

 

3.1 Изпъкнала обвивка 

 Изпъкнала обвивка за множество от точки в равнината е изпъкнал многоъгълник с 

минимално лице, който съдържа в себе си или като свои върхове цялото множество от 

точки.  

 Пример за изпъкнала обвивка можем да видим на фигура 2. 

 Намираме много алгоритми за изпъкнала обвивка, които не се различават особено 

по идея и сложност. Избрахме алгоритъма Graham Scan освен заради бързината, заради 

възможността за модифициране на този алгоритъм до алгоритъм за намиране на изпъкнала 

спирала за дадено множество от точки в равнината. Началната част на алгоритъма 

съдържа сортиране на точките спрямо една определена, което се повтаря многократно в 

авторския алгоритъм за строене на изпъкнала спирала. 
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3.2 Алгоритъм 

 Тук представяме алгоритъмът Graham Scan за строене на изпъкнала обвивка на 

множество от точки в равнината. 

 

3.2.1 Стъпки 

 Използваме Кортезианова координатна система. 

 

• Намираме най-долната точка, т.е. тази с минимална y координата. Ако има повече от 

една такива точки, избираме най-лявата от тях, т.е. тази с минимална x координата. 

• Разменяме първата точка с намерената. 

• Сортираме останалите точки по ъглите на всяка спрямо първата. 

• Добавяме за последна точка такава като първата. 

• Започваме обхождане на точките от третата до последната точка. 

• Всеки път проверяваме дали предните две намерени точки от обвивката и текущата 

лежат на една права или детерминантата им е положителна. 

• Когато намерим такава точка, разменяме следващата с текущата в 

последовтаелността. 

• При всяка размяна увеличаваме броячът на елементи от изпъкналата обвивка k, 

който в началото има стойност 2 (започваме от третия елемент). 

• Накрая извеждаме първите k eлемента от последователността. 
 

 

 

3.2.2 Сложност на алгоритъма 

 Алгоритъмът Graham Scan на Роналд Греъм за изпъкнала обвивка има сложност 

около O(n log n), която е най-оптималната сложност за такъв алгоритъм. 

 

4. Постряване на изпъкнала спирала (авторски алгоритъм) 

 Разработихме наш алгоритъм за намиране на изпъкналата спирала за дадено 

множество от точки в равнината на базата на алгоритъма за строене на изпъкнала обвивка 

Graham Scan, като го повтаряме, докато не останем с една неизползвана точка от 

множеството. 

 Пример за стъпките, по които строим изпъкнала спирала, можем да видим на 

фигура 3. 

 

4.1 Стъпки 

 Началото на координатната система, която използваме, се намира в горния ляв ъгъл 

на изображението. 

 

• Намираме най-долния пиксел (работим с всяка намерена звезда чрез пиксел от нея, с 

координати, запазени някъде във вектора spiral), т.е. този с максимална y координата. 

Ако има повече от един такъв пиксел, избираме най-лявата от тях, т.е. тази с минимална 

x координата. 

• Разменяме първата точка с намерената. 

• Добавяме намерената точка във вектора spiral. 
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• Започваме безкраен цикъл 

• Ако ни е останала само една точка във вектора points, спираме. 

• Ако са ни останали само три точки вектора points, намираме точно как да ги 

свържем, за да е изпъкнало и спираме 

• Сортираме останалите точки по ъглите на всяка спрямо първата на points. 

• Добавяме за последна точка такава като първата 

• Започваме обхождане на точките от третата до последната точка. 

• Всеки път проверяваме дали предните две намерени точки от обвивката и 

текущата лежат на една права или детерминантата им е положителна. 

• Когато намерим такава точка, разменяме следващата с текущата в 

последовтаелността.  

• При всяка размяна увеличаваме броячът на елементи от изпъкналата обвивка 

k, който в началото има стойност 2 (започваме от третия елемент). 

• Добавяме към spiral първите k елемента от последователността. 

• Изтриваме използваните вече точки от вектора points. 

• Накрая в spiral получаваме координатите на пикселите, в реда, в който трябва да ги 

свържем, за да получим изпъкналата спирала. 
 

5. Превръщане на астрономическа снимка в монохромно изображение (авторски 

алгоритъм) 

 

 Разработихме наш алгоритъм за превръщане на астрономическа снимка в 

монохромно изображение (изображение, състоящо се само от черни и бели пиксели), като 

намираме стойностите на R (Red), G (Green) и B(Blue) на всеки пиксел от снимката и на 

базата на това определяме дали трябва да го направим бял или черен. С експериментиране 

открихме каква е границата - пикселите със стойности на цветовете от 0 до 139 са черни, а 

останалите - бели. 

 

5.1 Стъпки 

 

• Задаваме стойността на итератора iter да сочи към снимката, която сме отворили в 

прозореца на програмата. 

• Започваме обхождане на всички пиксели на снимката чрез iter. 

• iter.r(), iter.g() и iter.b() показват стойности съответно на червеното, зеленото и 

синьото от разглеждания пиксел. 

• Проверяваме дали iter.r(), iter.g() и iter.b() на раглеждания пиксел са между 0 и 139, 

т.е. дали пикселът е достатъчно тъмен.  

• Ако това е така, определяме, че пикселът е черен. 

• Иначе определяме, че пикселът е бял. 

• Функцията ни връща вече обработената снимка. 
 

5.2 Пример 

 Реализирахме алгоритъма чрез функция, написана на C++ на платформата Cinder. 

Тя приема астрономическа снимка и връща монохромно изображение (изображение, 

състоящо се само от черни и бели пиксели). 



 

6 

 Пример за преобразуване на астрономическа снимка в двоично изображение 

виждаме на фигура 4. 

 

6. Определяне на един пиксел от всеки бял фрагмент (авторски алгоритъм) 

 Разработихме наш алгоритъм за определяне на един пиксел от всеки бял фрагмент 

от двоично изображение. Определяме тези пиксели, като проверяваме за всеки бял пиксел 

дали има черен отляво, отгоре и отдясно над него. 

 

6.1 Стъпки 

 Началото на координатната система, която използваме, се намира в горния ляв ъгъл 

на изображението. 

 

• Задаваме стойността на итератора iter да сочи към снимката, която сме отворили в 

прозореца на програмата. 

• Започваме обхождане на всички пиксели на снимката чрез iter. 

• iter.r(), iter.g() и iter.b() показват стойности съответно на червеното, зеленото 

и синьото от разглеждания пиксел 

• Ако текущия пиксел е бял, то 

• ако е първият пиксел от изображението (с координати x=0 и y=0), добавяме 

координатите му към вектора points. 

• иначе, ако се намира в първия ред от пиксели на изображението (с 

координата y=0), ако съседният му ляв пиксел е черен (с отместване -1 по x и 

0 по у координатата), добавяме координатите му към вектора points. 

• иначе, ако е първият пиксел от ред от пиксели на изображението (с 

координата х=0), ако съседният му горен пиксел (с отместване 0 по x и -1 по 

у координатата) е черен, добавяме координатите му към вектора points. 

• иначе, ако е последният пиксел от ред от пиксели на изображението (с 

координата x=дължината на реда-1), ако съседният му горен и съседният му 

ляв пиксел са черни (съответно с отместване 0 по x и -1 по у координатата и 

отместване -1 по x и 0 по у координатата), добавяме координатите му към 

вектора points. 

• иначе, ако съседният му горен, съседният му ляв и горният му десен пиксел са 

черни (съответно с отместване 0 по x и -1 по у координатата,  отместване -1 

по х и 0 по у координатата и отместване 1 по x и -1 по у координатата), 

добавяме координатите му към вектора points. 
 

7. Алгоритъмът на Брезенхам за строене на отсечка между два пиксела 

 Използвахме алгоритъмът на Брезехам, за да строим бели отсечки между 

пикселите, които открихме. [15] 

 

8 Работа с проекта 

 В програмата изпълняваме последователно алгоритмите, с които се запознахме. 

Получихме приложение, работещо на Mac OS X и Windows. 

 Трябва да разполагаме с библиотеката Cinder и блоковете й за OpenGL, за да 

работим с проекта. [17]  
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 Първо, отваряме ConvexSpiral - папката на проекта ни. След това, ако 

операционната ни ситема е Windows, отваряме папката vc2013. Трябва ни Visual Studio 

2013, за да работим с ConvexSpiral.vcxproj. Иначе, ако операционната ни система е Mac OS 

X, отваряме папката xcode. Трябва ни X Code, за да работим с ConvexSpiral.xcodeproj 

(фигура 5).  

 Вече можем да разгледаме и редкатираме кода на проекта ни (фигура 6).  

 Можем да компилираме проекта. (фигура 7) Ако не успеем, трябва да проверим 

дали в Resources.h в папката include на проекта е посочен точният път към папката на 

библиотеката Cinder на нашия компютър. 

 След като компилираме успешно проекта, трябва да изберем снимка в JPEG 

формат, върху която да построим изпъкнала спирала (фигура 8). 

 След това прозорецът на проекта ще показва снимката с нарисуваната върху нея 

спирала (фигура 9). 

 Можем да запазим изображението, като щракнем върху прозореца. Трябва да 

посочим точна директория във функцията mouseDown( MouseEvent event), където да се 

запази. (фигура 10) 

 

9. Потребители 

 Проектът е полезен както за професионалисти, така и за любители-астрономи. 

Заради формата за приемане на снимките - JPEG, е възможно да се обработват 

изображения на небето, получени с фотоапарати. Въпреки това, за да получат най-добри 

резултати, най-подходящо е да работят с професионални данни. 

 Нашият проект ще е полезен за любителските астрономически клубове в страната и 

най-вече на Астроклуба на НАОП „Николай Коперник“ във Варна. [10] Там, ученически 

екити с помощта на софтуер като Astrometrica, търсят астероиди в изображения по 

Международната програма за търсене и проследяване на астероиди IASC и в изображения 

от Шмит телескопа на НАО – Рожен.  

 IASC – International Astronomical Search Collaboration [9] е сътрудничество между 

Астрономически обсерватории и Университети от цял свят, които предоставят на ученици 

и студенти астрономически изображения, правени с големи телескопи за търсене и 

проследяване на астероиди.  

 Нашият проект ще е много полезен за развитието на тази кампания, като по този 

начин също ще се лансира новия метод за сравнение на астрономически изображения. 

 

10. Проблеми 

 Сблъскахме се с няколко проблема докато разработвахме приложението.  

 Един от тях беше свързан с директориите. Трябаше да настроим пътя към 

библиотеки в папката include/Resources.h, така че да отговаря на нашата компютърна 

папка, за да можем да работим с Cinder.  

 Вторият беше, че алгоритъмът ни работеше само при Кортезианова координатна 

система (такава, която започва от центъра на изображението), но се оказа, че трябва да 

използваме такава, която започва от началото на изображението. Променихме операциите 

с y координати в алгоритъма си, за да работи в тези условия.  

 Друг проблем беше, че отсечките между пиксели, построени чрез функцията на 

OpenGL - GL_LINES не винаги са точни. Открихме, че с този проблем се бяха сблъсквали 
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и други. [16] Затова използвахме алгоритъма на Брезенхам за построяване на такива 

отсечки. 

 

11. Заключение 

 В разработката описахме основните понятия, свързани с компютърната обработка 

на астрономически изображения, както и платгормата и езика за програмиране, на който 

реализирахме проекта.  

 Разгледахме алгоритъма Graham Scan за строене на изпъкнала обвивка на 

множество от точки в равнината, неговата реализация на езика C++ и сложността му. 

 Разработихме софтуер, който строи изпъкнала спирала по астрономическа снимка. 

Написахме програма на C++ на платформата Cinder, която работи на компютри с Windows 

и Mac OS X. Тя приема астрономическо изображение във формат JPEG. След това я 

преобразува в монохромно изображение, тоест изображение, съдържащо само черни и 

бели пиксели. Открива по един пиксел за всеки бял фрагмент и запазва координатите му. 

Чрез собствен алгоритъм за намиране на изпъкналата спирала на можество от точки в 

равнината, подрежда пикселите в реда, в който трябва да ги свържем, за да получим 

спиралата. След това ги свързва тези пиксели чрез алгоритъма на Брезенхам за 

растеризация на отсечка. Получаваме нарисувана върху снимката изпъкнала спирала. 

 В бъдеще ще направим сайт, в който астрономи да могат да използват проекта ни. 

Планираме да подобрим алгоритъмите за намиране на светли обекти в астрономическите 

изображения. Ще използваме алгоритми за разредени матрици, за да направим 

програмата си по-бърза. Предвиждаме и създаването на програма, която да сравнява 

изпъкналите спирали, получени от последователно взети астрономически снимки, като по 

този начин улеснява намирането на астероиди. Ще направим приложение за телефон, с 

което, с помощта на стереоскоп ще мога много по-лесно да се забележат разлики в 

спиралите. 

 Ефективността на инструменти като Astrometrica сочи, че софтуер за сравняване на 

астрономически снимки е както нужен, така и особено полезен, тъй като засяга една от 

най-важните теми в астроинформатиката сега - търсенето на астероиди и други движещи 

се обекти в астрономически изображения. 
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