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هاي پراكنده بر روي سطح كره ارائه و سپس از الگوريتم پيشنهادي به همراه  در اين مقاله الگوريتم جديدي جهت تعيين چگالي داده
بندي دلوني جهت توليد كاتالوگ ستارگان يكنواخت استفاده شده  و مثلث Geodesic Weighted K-Meansبندي  روش خوشه

مقايسه نتايج با نتايج حاصل از ساير مقاالت مرتبط نشان داد كه الگوريتم پيشنهادي منجر به كاهش قابل توجه در احتمال . است
اين بهبود، نتيجه افزايش يكنواختي . گر ستاره شده است سازي شده حس هاي شبيهها در تمام ميدان ديد مشاهده تعداد زياد ستاره

از سوي ديگر، استفاده از . الخصوص در قطبين كره سماوي ناشي از الگوريتم تعيين چگالي پيشنهادي است كاتالوگ ستاره علي
هاي ديد مورد استفاده در  در همه ميدان) 5يا  3مانند (الگوريتم تعيين چگالي داده مناسب، منجر به افزايش احتمال مشاهده چند ستاره 

  .كارلو شده است سازي مونت شبيه
  بندي خوشه ،هاي پراكنده تعيين چگالي داده ، كاتالوگ ستاره يكنواخت،ر ستارهحسگ: هاي كليدي  واژه

  123عالئم و اختصارات
 چگالي

  ها تعداد داده

  مساحت در واحد مترمربع

) چگاليتوزيع ) 
ℝ بعدي فضاي  

  مجموعه نقاط

)دياگرام ورونوي بر روي مجموعه نقاط ) 
) ورونويسلول ) 

  نقاط مجموعه

.) تابع فاصله , . ) 
\ به غير از  مجموعه  

  ℝمجموعه نقاط در فضاي

  ورونويمساحت سلول 

  مهدمق
هاي پراكنده در بسياري از  هاي اخير تعيين چگالي داده طي سال

مراجع و تحقيقات علمي مختلف مورد استفاده قرارگرفته است كه 

_________________________________ 
  دانشجوي دكتري. 1
 )نويسنده مخاطب(دانشيار . 2
 استاد. 3

هاي تجربي حاصل از رفتارهاي جمعيت انساني  عمدتاً به بررسي داده
هاي صورت  ليكن با توجه به بررسي. ]1[پردازند  و افراد پياده مي

رفته حداقل سه رويكرد اصلي براي محاسبه چگالي در اين مراجع گ
  :استفاده شده است

كارگيري يك رويه گوسي با  از طريق به 4محاسبه ميدان محلي .1
، اين ]2[وحوش داده مركزي  انحراف معيار مشخص در حول

عنوان تخمين چگالي با پهناي باند ثابت شناخته شده و  روش به
ري است هاي آما وتحليل داده ابزاري بسيار پركاربرد در تجزيه

]3[. 

هاي پراكنده با استفاده از  محاسبه ديناميك و يا چگالي داده .2
كه  =السيك چگالي در يك محدوده مشخص، تعريف ك

در واحد  ي با مساحت  هاي واقع در منطقه تعداد داده در آن 
  .]6[–]4[مترمربع است 

هاي پراكنده بر اساس مساحت اشغال شده  محاسبه چگالي داده .3
 توسط هر داده، ايده اصلي در اين روش عبارت از محاسبه

مساحت اشغال شده توسط هر عنصر جمعيت داده با استفاده از 
 .]1[متناظر آن است  5محدوده سلول ورونوي

_________________________________ 
4. Local field 
5. Voronoi cell 
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روش محاسبه ميدان محلي مشكالت جدي در  در اين بين
ها و يا  هاي مشخص، تأثيرات ناشي از لبه تخمين چگالي در محدوده

همچنين روش دوم نيز يك چگالي متوسط و نه . ]7[ها، دارد  مرز
)ي توزيع چگال . ايدنم را براي يك محدوده خاص محاسبه مي (

دن مساحت منطقه به مقدار بديهي است در اين روش محدودكر
حدي صفر غيرممكن بوده و همچنين شكل هندسه منطقه نيز در 

عالوه بر اين، روش مبتني بر تعريف  .نتايج حاصل تأثير بسزايي دارد
تر  اهميت نكته كم. ردكالسيك چگالي دو اشكال عمده ديگر نيز دا

منطقه تحت  »خارج«و يا  "داخل"اين است كه گهگاه محدوده 
گردد كه اين موضوع در  صورت دلخواه تعيين  بايست به بررسي مي

تر آن است كه در اين روش  ليكن نكته مهم. تعيين چگالي تأثير دارد
گيري  صورت ناپيوسته به زمان و مكان دقيق منطقه اندازه چگالي به

هاي بزرگ  ستگي داشته و لذا چگالي در نواحي كوچك دچار جهشب
لذا طي چند سال اخير اقبال عمومي به استفاده از دياگرام . شود مي

ها مورد  ليكن مشكل عمده ديگري كه اين روش. ورونوي بوده است
ها تعيين  استفاده با آن مواجه هستند اين است كه در اين روش

كه  روي صفحه انجام گرفته و در صورتي هاي پراكنده بر چگالي داده
ها بر روي سطح ديگري نظير كره واقع باشند؛ امكان تعيين  داده

رو روشي جديد  ترتيب در مقاله پيش بدين. ها وجود ندارد چگالي آن
ده و شها بر روي سطح كره پيشنهاد  منظور تعيين چگالي داده به

مورد   وگ ستارهسازي كاتال سپس نتايج آن در الگوريتم يكنواخت
  .گيرد بررسي قرار مي

   هاي پراكنده بر روي كره تعيين چگالي داده

ها در  ه هاي پراكنده، عبارت از تعيين تعداد داد ه طور كلي چگالي داد به
به همين دليل، از . است) هحجم، سطح و غير(گيري  واحد نمونه

ن چگالي گيري دارد، فرآيند تعيي كه چگالي بستگي به واحد نمونهآنجا
از طرف . گيري به حداقل برسند اي باشد كه نواحي اندازه گونه بايد به

گيري محدود  ديگر تعميم موضوع نيازمند آن است كه نواحي اندازه
نبوده و داراي شكل و ...) نظير دايره و (به اشكال هندسي خاص 

 هاي متناظر آن و سلول بنابراين دياگرام ورونوي. اندازه دلخواه باشند

. ور استفاده گرددتواند براي اين منظ بهترين روشي است كه مي
ها در سطح يك كره واحد توزيع  ه كه در اين مقاله داد ليكن، از آنجا

 .گردد پيشنهاد مي 6كروي اند، استفاده از دياگرام ورونوي شده

) ، دياگرام ورونوي]9[و  ]8[مطابق تعاريف ارائه شده در مراجع  =مجموعه نقاط  ( ,… ℝدر فضاي , عبارت از   
)هاي ورونوي  تقسيم فضا به سلول ), 	 = 1,… است،  ,

_________________________________ 
6. Spherical Voronoi Diagram 

)اي كه گونه به ف زير تشكيل با تعري نقاط  از يك مجموعه  (
 :شود

)1( 
= ℝ 	| ( , )| ∈ ≤, ∈ \   

\ كه در آن يك   و  به غير از به معناي مجموعه نقاط  
ℝتابع فاصله در ℝدر. است   تابع فاصله در بيشتر موارد اين   

به . يك چندضلعي محدب است ورونوي فاصله اقليدسي و هر سلول
ورونوي بر روي صفحه عبارت از تقسيم سطح  عبارت ديگر دياگرام

طوري كه هر  گره، به تعدادي چندضلعي محدب است به  با
چندضلعي شامل تنها يك نقطه گرهي بوده و فاصله هر نقطه 

  . تر از هر نقطه گرهي ديگر باشد ه گرهي آن نزديكچندضلعي تا نقط
واقع بر روي سطح  براي مجموعه نقاط  بعدي در فضاي سه

يك تابع كامالً  كره، فاصله ژئودزيك بين دو نقطه از مجموعه 
بنابراين دياگرام ورونوي عبارت . ها است متناظر با فاصله اقليدسي آن
 1ل شك. ]10[است  ورونوي  بعدي 3از تقاطع نقاط كره و نمودار 

هاي  ورونوي كروي براي ستاره اي از اجراي الگوريتم دياگرام نمونه
را ) 6محدود به قدر  Hipparcosكاتالوگ (واقع بر كره سماوي 

  .دهد نشان مي

 

 6رونوي براي كاتالوگ ستاره محدود به قدر ودياگرام كروي  - 1شكل 

 بنابراين، در الگوريتم پيشنهادي اين بخش، دياگرام ورونوي

=دا در سطح كره براي مجموعه نقاط ابت ∈ ℝ , ‖ ‖ = براي ) ∬=(محاسبه شده و سپس مساحت سلول متناظر  1
ورونوي و متناظر  هاي محدب حاصل از نمودار كروي تمام چندضلعي

در نهايت، با . شود هاي واقع بر روي سطح كره محاسبه مي با ستاره
ر تعريف صورت زي ، توزيع چگالي براي هر ستاره به]11[به  توجه
  :گردد مي

)2( ( ) = :	 ∈0:	 ℎ ( ) = ∑ ( )  
)منفيليكن از آنجاكه تابع غير داراي يك عملكرد   (

هاي خاص در اندازه سلول،  پيوسته نبوده و بدون اعمال محدوديت
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∬ p(x)dx ≠ بنابراين، يك كانولوشن با فيلتر متوسط . ستني 1
سازي استفاده شده و چگالي در روي  بعدي متحرك براي نَرم سه

  :)2شكل (شود  سطح كره به شرح زير تعريف مي

)3( = ∬ ( )
  

Algorithm: Spherical Scattered Data Density 
Input: = ∈ ℝ , ‖ ‖ = 1  
Output: The density on the sphere 
Steps: 
 Calculate the Voronoi diagram at the surface of the sphere 
 Calculate the area ( ) for all spherical Voronoi cells 
 Calculate the density ( ( )) for all spherical Voronoi cells 
 Smooth the results with a 3D moving average filter 

 Calculate the density on the sphere with = ∬ ( )
 

  هاي پراكنده كروي الگوريتم تعيين چگالي داده - 2شكل 

  سازي كاتالوگ ستاره يكنواخت

گر ستاره نظير محدوديت  افزار حس هاي موجود در سخت محدوديت
ي فلش، رم و يا پردازش، منجر به الزاماتي در ها حجم حافظه

عالوه بر اين . گردد گرهاي ستاره مي طراحي و ساخت حس
گر نيز  ها، چگالي كم پايگاه داده در ميدان ديد حس محدوديت

هاي الزم براي الگوريتم  احتمال مشاهده حداقل تعداد ستاره
ز اندازه الزم به ذكر است چگالي بيش ا. دهد شناسايي را كاهش مي

گر و زاويه فضايي كوچك بين  پايگاه داده در ميدان ديد حس
ستارگان نيز احتمال بروز خطا در الگوريتم شناسايي ستاره را افزايش 

  .دهد مي
هاي مورد نياز  لذا حجم پايگاه داده و كمينه تعداد ستاره

الگوريتم شناسايي ستاره دو پارامتر مهم، تأثيرگذار و در عين حال 
در اين  .بايست مورد توجه قرار گيرند باشند كه مي ض ميمتناق

هاي ستاره يكنواخت جهت توسعه  كارگيري كاتالوگ راستا به
حسگرهاي ستاره بهينه و حصول الگوريتم شناسايي با عملكرد 
پيوسته و قابليت اطمينان باال روشي است كه در مراجع مختلف 

ها تنها با  اين كاتالوگ. پيشنهاد شده است) ]13[و  ]12[نظير (
محدود نمودن كاتالوگ ستاره مرجع به يك قدر مشخص حاصل 

رود  هاي ستاره يكنواخت انتظار مي گردند؛ بلكه در كاتالوگ نمي
شوند، تقريباً ثابت  هايي كه در يك ميدان مشاهده مي تعداد ستاره

اف معيار و مستقل از سمت ، با حداقل انحر)ستاره 6يا  5(
 .]14[روي محور اپتيكي دوربين حسگر باشند  نشانه

سازي  هاي راهنما و يكنواخت موضوع انتخاب بهينه ستاره
مطرح  ]15[ميالدي در مرجع  1993كاتالوگ اولين بار در سال 

گرديد و طي حدود سه دهه گذشته مراجع و تحقيقات متعددي در 

 1صورت خالصه در جدول  تايج آن بهاين حوزه انجام گرفته كه ن
  .ارائه شده است

هاي  سازي با تعيين چگالي داده يكنواخت
 پراكنده كروي

هاي پراكنده عبارت از محاسبه  ايده اصلي در تعيين چگالي داده
مساحت اشغال شده توسط هر عنصر با استفاده از محدوده سلول 

ارگيري ك چند كه بهترتيب هر  بدين. ]1[ورونوي متناظر آن است 
، (GWKM7)دار  ژئودزيك وزن  K-Meansبندي روش خوشه

هاي بر روي صفحه پيشنهادي  و تعيين چگالي داده بندي دلوني مثلث
منجر به بهبود چشمگيري در يكنواختي پايگاه داده  ]29[در مرجع 

كارلو نشان داد كه  سازي مونت گرديده است؛ ليكن نتايج شبيه
هاي سماوي وجود داشته و احتمال  طبمشكالتي در نزديكي ق

شدت در  درجه، به 12ستاره در ميدان ديد  15مشاهده بيش از 
  ).3شكل (يابد  هاي سماوي افزايش مي قطب

رسد اين مشكل  لذا با توجه به فرم و شكل مسئله  به نظر مي
در . هاي پراكنده در روي صفحه است ناشي از تعيين چگالي داده

تمام مراحل الگوريتم يكنواخت ]29[هادي مرجع حقيقت، در روش پيشن
بنابراين . شود جز تعيين چگالي، بر روي كره واحد انجام مي سازي به 

براي اصالح اين مشكل، در اين بخش از روش پيشنهادي تعيين چگالي 
شود؛ به عبارت  هاي پراكنده بر روي سطح كره واحد استفاده مي داده

زي استفاده شده در اين مقاله بسيار شبيه به سا ديگر روش يكنواخت
بدين معني كه ابتدا كاتالوگ . است ]29[روش مورد استفاده در مرجع 

≥ستاره مرجع براساس حداقل قدر مورد نظر،  محدود شد ، ]30[ 6
هاي دوبل در مرحله شناسايي،  و سپس به علت مشكالت ناشي از ستاره

در نهايت، كاتالوگ با استفاده . شوند ها از پايگاه داده حذف مي اين ستاره
هاي  و تعيين چگالي داده بندي دلوني ، مثلثGWKMبندي  از خوشه

 . گردد مي  پراكنده كروي يكنواخت

، در هر مرحله از تكرار ]29[ع همانند روش پيشنهادي در مرج
عنوان  هاي با چگالي باالتر از يك به سازي، ستاره الگوريتم يكنواخت

عنوان يكنواخت  و بقيه به) تر آبي ـ تيره(هاي غيريكنواخت  ستاره
الزم به ذكر است اگرچه در . اند انتخاب شده) تر اي ـ روشن فيروزه(

هاي پراكنده در سطح كره واحد  ادهالگوريتم پيشنهادي تعيين چگالي د
ها بر  ، خروجي]29[منظور مقايسه با نتايج مرجع  شود، ليكن به انجام مي

اولين تكرار  5به اين طريق، شكل . شوند روي صفحه نمايش داده مي
هاي پراكنده در روي  ه سازي با استفاده از چگالي داد الگوريتم يكنواخت
 .دهد كره را نشان مي

_________________________________ 
7. Geodesic Weighted K-Means 
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 سازي كاتالوگ ستاره مرور مراجع مرتبط با يكنواخت -1دول ج

 آورينو سال مرجع

 .براي اولين بار استفاده از كاتالوگ ستاره يكنواخت را پيشنهاد نمود 1993 ]15[

 .دفاصله ارائه كر از پوشش نقاط هم يك روش توليد ستاره راهنما با استفاده 1998 ]16[

 .ديكنواخت استفاده كرمبتني بر دياگرام ورونوي جهت انتخاب ستاره راهنما و توليد كاتالوگ  VDRاز روش  2000 ]17[

 .دك ستاره يكنواخت استفاده كرسازي جهت توليد كاتالوگ ي از ميدان ديد دايروي و روش تُنُك 2002 ]13[

 .سازي كاتالوگ ستاره را معرفي نمود نواختاستفاده از مارپيچ دقيق براي يك 2002 ]18[

 .سازي را در اجراي الگوريتم شناسايي هرم مورد توجه قرار داده است مسئله يكنواخت 2004 ]12[

 .هاي كانديد پيشنهاد داد اي را براي انتخاب ستاره از بين ستارهدايره FOVروش حداقل آنتروپي بولتزمن با  2004 ]19[

 .را براي انتخاب ستاره راهنمايي ارائه كرد SVMالگوريتم يادگيري تحت نظارت، ماشين بردار پشتيباني  2003 ]20[

 .يك روش غربالگري براي توليد كاتالوگ ستاره شبه يكنواخت پيشنهاد داد 2014 ]21[

 .دكرارائه  DBSCANبندي  روشي براي توليد كاتالوگ ستاره يكنواخت بر اساس خوشه 2015 ]22[

 .دكرسازي را انتخاب  سه روش براي توليد كاتالوگ يكنواخت اجرا و بهترين روش يكنواخت 2015 ]23[

 .هاي ستاره روز تمركز دارد گر ر اهميت يكنواختي براي كاهش اندازه كاتالوگ مأموريت در حسب 2015 ]24[

 .گرهاي ستاره روزانه توسعه است لگوريتم شناسايي مقاوم با استفاده از كاتالوگ يكنواخت براي حسيك ا 2018 ]25[

 .از يك مدل احتماالتي مرتبط با ميدان ديد براي ايجاد كاتالوگ ستاره يكنواخت استفاده كرده است 2018 ]26[

 .ده استكرهاي راهنماي استفاده  هاي يكنواخت و انتخاب ستاره از روش هليكس كروي براي توليد امتداد 2018 ]27[

 .ده استسازي كاتالوگ ستاره استفاده كر تمنظور يكنواخ بندي دلوني و شبكه ژئودزيك به از مثلث 2018 ]28[

]29[ 2019 
ده سازي كاتالوگ استفاده كريكنواختبندي دلوني و تعيين چگالي براي به همراه مثلثGeodesic K-meansبندياز روش خوشه

 .است

  

  
  ]29[ستاره  15و بيشتر از  5توزيع مكاني مناطق با احتمال مشاهده كمتر از  - 3شكل 

  

Algorithm: Catalog Uniformity
Input: Reference star Catalog 
Output: Uniformed star Catalog 
Steps: 
 Read reference star Catalog 
 Limiting reference Catalog to a certain magnitude 
 Removing double stars 
 Repeat 

{ 

      Generate Delaunay’s triangulation with param (Init	param = 30) 
       Make uniform Catalog by GWKM Clustering 
       Aggregate the uniform Catalog of this step with the previous step 
       Screening aggregated uniform Catalog using density determination on sphere 
 						param = param − 1 

} Until	( ℎ 	 	 ℎ 	 > 0 ( ) ≥ 1) 
Generate uniform Catalog

  هاي پراكنده كروي و تعيين چگالي داده بندي دلوني ، مثلثGWKMبندي  سازي كاتالوگ ستاره با استفاده از روش خوشه الگوريتم يكنواخت - 4شكل 
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  هاي پراكنده بر روي كره سازي و تعيين چگالي داده اولين گام يكنواخت - 5شكل 

 .است ]29[سازي مورد استفاده در مرجع  به اولين تكرار الگوريتم يكنواختمربوط  6، شكل 5در مقايسه با شكل 
 

 
 

   ]29[هاي پراكنده بر روي كره در مرجع  سازي و تعيين چگالي داده اولين گام يكنواخت - 6شكل 

سازي  هاي الگوريتم يكنواخت برخي از خروجي 9تا  7در ادامه، اشكال 
پيشنهادي در اين مقاله، بر اساس تعيين چگالي كروي، را نشان داده و 

گانه اجراي الگوريتم پيشنهادي  نيز نتايج عددي مراحل سيزده 2جدول 
 .دهد را نشان مي

 
 

 

  روي كرههاي پراكنده بر  سازي و تعيين چگالي داده دومين گام يكنواخت - 7شكل 
 

 
 

 

 هاي پراكنده بر روي كره سازي و تعيين چگالي داده پنجمين گام يكنواخت - 8شكل 
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هاي پراكنده بر روي كره سازي و تعيين چگالي داده سيزدهمين گام يكنواخت - 9شكل 

هاي  سازي بر اساس تعيين چگالي داده نتايج اجراي الگوريتم يكنواخت -2جدول 
  كره پراكنده بر روي

Density 
No. of stars 

Non-uniform 
No. of stars 

Uniform 
No. of

Triangles 
Iteration 

2.26 2086 1493 9002 1 
1.65 1332 1961 8412 2 
1.56 849 2307 7842 3 
1.48 551 2547 7292 4 
1.39 285 2767 6762 5 
1.29 198 2835 6265 6 
1.29 156 2869 5762 7 
1.18 115 2902 5292 8 
1.18 96 2917 4842 9 
1.18 85 2922 4412 10 
1.18 65 2940 4002 11 
1.18 60 2942 3612 12 
1.14 43 2948 3242 13 

پايگاه داده نهايي توليد شده توسط الگوريتم پيشنهادي را  10شكل 
تواند با پايگاه داده يكنواخت توليد شده در  دهد كه مي نشان مي

 .مقايسه شود ]29[مرجع 

 

و چگالي داده  GWKMبندي  كاتالوگ يكنواخت شده با خوشه -10شكل 
  پراكنده بر روي كره

د در مقايسه با روش شو گونه كه مالحظه مي ترتيب همان بدين
تعداد تكرارها براي توليد كاتالوگ يكنواخت و  ]29[پيشنهادي مرجع 

. كنواخت كاهش يافته استها در پايگاه داده ي همچنين تعداد ستاره
سازي پيشنهاد شده تعداد ستارگان  طوري كه در روش يكنواخت به

درصد كاهش نسبت به كاتالوگ  43موجود در پايگاه داده نهايي با 
الزم . رسيده است 2948به  6محدود به حداقل  Hipparcos مرجع

درصد و معادل  32.3 ]31[به ذكر است كه اين كاهش براي مرجع 
بود و به  ٪42.3در حدود   ]29[اي مرجع ستاره راهنما و بر 3276
  .ده استشستاره هدايت در كاتالوگ يكنواخت منجر  2983

  بررسي اثربخشي كاتالوگ يكنواخت توليد شده
سازي پيشنهادي بر كيفيت  منظور بررسي تأثير فرآيند يكنواخت به

كاتالوگ يكنواخت توليد شده و مشاهده احتمال وقوع حداقل ستاره 
گر، پايگاه  د نياز براي الگوريتم شناسايي ستاره در ميدان ديد حسمور
سازي كره آسماني استفاده  براي شبيه) 10شكل (هاي يكنواخت  ه داد
سازي حسگر ستاره با مدل روزنه  اين آزمايش با استفاده از شبيه. شد
بار براي پايگاه  50000كارلو  سازي مونت انجام و شبيه ]32[آل  ايده
هاي تصادفي و ميدان  هاي يكنواخت با استفاده از وضعيت ه داد

درجه با گام يك درجه اجرا و نتايج در  16تا  8ديدهاي مختلف از 
ذكر است كه اين شكل قابل  شايان. نشان داده شده است 11شكل 

  .است ]29[مرجع  13و  12مقايسه با اشكال 
نشان داده شده، احتمال مشاهده  11شكل كه در طور همان

سازي شده صفر است، در  هاي شبيه FOV ستاره در تمام 21بيش از 
از . است 29 ]29[ مرجع  حالي كه اين تعداد براي روش ارائه شده در

هاي مشاهده شده در  سوي ديگر، عليرغم كاهش حداكثر تعداد ستاره
يا  3(مشاهده تعداد كم ستاره تمامي ميدان ديدهاي مختلف، احتمال 

عنوان مثال، در  به. به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است) 5
درجه حدود  12ستاره در ميدان ديد  5احتمال مشاهده  ]29[ مرجع 
درصد بود، در حالي كه اين احتمال براي روش پيشنهاد شده  95.11

ذكر است  شايان .درصد افزايش يافته است 96.2در اين مقاله به 
براي كاتالوگ غيريكنواخت احتمال مشاهده حداقل پنج ستاره در 

  .است ٪98.36درجه  12ميدان ديد 
 20و  10و بيش از  5، 3احتمال مشاهده  3عالوه بر اين، جدول 

هاي مشاهده شده  ستاره را همراه با ميانگين و انحراف معيار تعداد ستاره
 .دهد سازي شده ارائه مي بيهدر تمامي ميدان ديدهاي مختلف ش

 كارلو براي پايگاه داده يكنواخت سازي مونت آمار شبيه -3جدول 

STD Mean ≥20 stars ≥10 stars 5 stars 3 stars FOV 

1.38 3.58 0% 0% 24.96% 78.36% 8 
1.52 4.53 0% 0.04% 51.31% 91.07% 9 
1.66 5.60 0% 0.71% 74.85% 96.82% 10 
1.79 6.77 0% 5.54% 89.42% 99.10% 11 
1.93 8.05 0% 23.54% 96.20% 99.78% 12 
2.07 9.45 0% 51.36% 98.92% 99.97% 13 
2.21 10.96 0.002% 75.49% 99.80% 100% 14 
2.36 12.57 0.06% 89.59% 99.97% 100% 15 
2.50 14.30 1.02% 96.30% 100% 100% 16 
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 )10شكل (هاي مختلف براي پايگاه داده يكنواخت توليد شده با استفاده از چگالي داده پراكنده در كره  FOVز ستارگان در احتمال مشاهده تعداد مشخصي ا -11شكل 

با ) 6و  3(احتمال مشاهده تعداد كم ستاره  ]29[در مقايسه با 
استفاده از روش پيشنهادي كمي افزايش يافته است و برعكس 

كاهش يافته ) 20و  10بيش از (ستاره احتمال مشاهده تعداد زياد 
هاي مشاهده  همچنين، در هر ميدان ديد، ميانگين تعداد ستاره. است

شكل . شده تا حدودي افزايش و انحراف معيار آن كاهش يافته است
 12هاي مختلف در ميدان ديد  توزيع احتمال مشاهده تعداد ستاره 12

محدود (غيريكنواخت  درجه را براي پايگاه داده يكنواخت و كاتالوگ
گونه كه  همان. دهد را نشان مي) هاي دوبل و حذف ستاره 6به قدر 

گردد الگوريتم پيشنهادي ميانگين و انحراف معيار تعداد  مشاهده مي
هاي مشاهده شده را نسبت به كاتالوگ غيريكنواخت كاهش  ستاره

زايش و انحراف ، ميانگين كمي اف]29[حال، در مقايسه با  داده، با اين
 .استاندارد كاهش يافته است

 

درجه  12ها در ميدان ديد  توزيع احتمالي براي مشاهده تعداد ستاره -12شكل 
 )براي دو كاتالوگ غيريكنواخت و پايگاه داده يكنواخت(

ستاره  20درجه، احتمال مشاهده بيش از  12براي ميدان ديد 
در حالي كه اين است،  ٪11.47در كاتالوگ غيريكنواخت حدود 

الزم . يابد احتمال در يك پايگاه داده يكنواخت به صفر كاهش مي

ستاره نيز نزديك  15به ذكر است اين احتمال براي مشاهده بيش از 
الزم به ذكر است كه استفاده از روش ). 13شكل (به صفر است 

پيشنهادي و بهبود الگوريتم يكنواختي همچنين احتمال رديابي كمتر 
اين بهبود . كارلو را كاهش داده است سازي مونت تاره در شبيهس 5از 

نتيجه افزايش يكنواختي كاتالوگ در قطبين سماوي است كه به 
 .هاي پراكنده در كره واحد است دليل استفاده از تعيين تراكم داده

 

 15و بيش از  5توزيع فضايي مناطق با احتمال مشاهده كمتر از  -13شكل 
 درجه 12ديد ستاره در ميدان 

 گيري نتيجه

هاي  در اين پژوهش الگوريتم جديدي جهت تعيين چگالي داده
براي اين منظور، از دياگرام كروي . پراكنده كروي ارائه شده است

. هاي ورونوي متناظر استفاده شد ورونوي و مساحت مربوط به سلول
سپس، الگوريتم تعيين چگالي كروي پيشنهادي در الگوريتم 

استفاده و نتايج با  ]29[سازي كاتالوگ مبتني بر مرجع يكنواخت
 .شديكديگر مقايسه 
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ترتيب مقايسه پايگاه داده يكنواخت شده با پايگاه داده  بدين
و پس  6محدود به قدر (و كاتالوگ غيريكنواخت  ]29[يكنواخت مرجع 
نهادي نشان داد كه روش تعيين چگالي پيش) هاي دوبل از حذف ستاره

ها در  منجر به كاهش قابل توجهي در احتمال مشاهده تعداد زياد ستاره
اين بهبود در نتيجه افزايش . تمام ميدان ديدهاي مختلف گرديده است

هاي  هاي سماوي ناشي از تعيين چگالي داده يكنواختي كاتالوگ در قطب
از سوي ديگر، استفاده از اين روش . پراكنده در سطح كره واحد است

موجب افزايش احتمال مشاهده تعداد كمتر ستاره در تمام ميدان ديدهاي 
  .كارلو شده است سازي مونت مختلف مورد استفاده در شبيه
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