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Large Synoptic Survey Telescope (LSST) je navrhovaný přehlídkový dalekohled,
který by měl podstatně rozšířit naše znalosti o celém vesmíru.
Jedná se přístroj 8 metrové kategorie, který přehlédne pozorovatelnou
oblohu několikrát za jednu lunaci, přičemž bude mimo jiné zjišťovat
pohybující se objekty, patřící do naší sluneční soustavy.

Jednou z důležitých aplikací LSST je pozorování sub-kilometrových těles
v hlavním pásů asteroidů nebo dekametrových těles blízkozemních.
Dynamika takto malých těles je do značné míry ovlivňována negravitačními
tepelnými jevy, jejichž modelování umožnilo v minulosti například určit
stáří některých populací (rodin planetek). Obecně je pochopení fyziky
malých těles nutné pro pochopení vývoje celé planetární soustavy.

Student, který si zvolí tuto bakalářskou práci, zaměřenou na simulaci
a zpracování dat LSST, bude schopen v budoucnu využívat observačních dat
z moderních astronomických přístrojů.

Úkolem studenta je konkrétně:

1) popsat přehlídkový dalekoled LSST ( http://www.lsst.org );

2) odhadnout mezní hvězdnou velikost LSST na základě teorie signálu a šumu
   a vypočítat, jak malá tělesa sluneční soustavy bude schopen zjistit;
   při známé kadenci a observační strategii odvodit, kolikrát bude jedna
   planetka pozorována během doby fungování dalekohledu;

3) odhadnout populaci planetek hlavního pásu, která bude pozorovatelná LSST,
   (na základě extrapolace rozdělení velikostí k menším rozměrům)



   a diskutovat možné aplikace nových pozorování LSST pro planetky a jejich rodiny.

Student může v rámci práce použít metodu hlavních komponent (jako např. Nesvorný et al. 2005)
pro nalezení korelací mezi různými typy dat týkajících se planetek:
barevnými indexy, taxonomickými typy, orbitálními daty, hodnotami albeda
nebo parametry tvarů (Torppa et al. 2008). Protože reálná data z LSST
zatím nejsou k dispozici, lze pro tyto účely použít data ze stávajících databází
(SDSS, SMASS, MPC, WISE, DAMIT).
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