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 هاي همتاسازي زواياي بين ستاره ها اي براي شناسايي ستاره متداول در جستجوگرهاي ستارهيك روش 
اگر يك زاويه با يك جفت ستاره همتا شود، . موجود در ميدان ديد با زواياي ذخيره شده در كاتالوگ است

، بنابراين همراه استخطا با  گيري زوايا با وجود اين، اندازه. كرد تعيين توان را مي وضعيت جستجوگر ستاره
ست ا گيري شده با كاتالوگ اين زواياي اندازه ةآن بعد از مقايس ةگيرد و نتيج پاسخ صحيح در يك بازه قرار مي
گراكردن سريع پاسخ، روش يك روش براي هم. شود صحيح پيدا مي ةكه بيشتر از يك جفت ستار

روش ديگري كه . كند صحيح را تضمين نميرسيدن به پاسخ و  است  بر گيري است، كه بسيار زمان اشتراك
اي  سه ستاره هاي وجود آمده از تركيب همسطح ب هاي در اين روش، مثلث. اينجا معرفي شده، روش مثلثي است

مناسب پيدا  هاي از نظر مساحت و ممان قطبي مقايسه شده و همتا ها موجود در كاتالوگ ستاره هاي با مثلث
مانند روش زاويه از تر پاسخ شده و  اين دو خاصيت باعث همگرايي سريع استفاده از بنابراين. اند شده

همزمان از دو روش زاويه و  ةاستفاد ،روش جديدي كه در اينجا ارائه شده. گيري بهره گرفته شده است اشتراك
مورد  ايه موجود در كاتالوگ را براي ستاره هاي تعدادي از ستاره ابتدا با استفاده از روش زاويه،. استمثلث 

اين . كنيم صحيح را انتخاب مي هاي كنيم، سپس با استفاده از روش مثلث ستاره نظر در ميدان ديد كانديدا مي
شود زيرا حجم محاسبات را بسيار  تركيب باعث افزايش سرعت الگوريتم جستجو نسبت به روش مثلثي مي

اشتباه  هاي اين روش در مقابل ستاره. كاهش داده و دقت آن نيز به مراتب نسبت به روش زاويه باالتر است
طور مشخص  هب ،اخير هاي دستورالعمل .دارد ها در ميدان ديد نيز مقاومت بيشتري نسبت به هركدام از روش

گسترشي است از  ها اند، در واقع اين دستورالعمل اي نسل دوم توسعه داده شده ستاره هاي براي دوربين
  .ميالدي توسط جانكينز، تورنر و وايت، كه در اين زمينه ارائه شده است 80 ةي كه در اوايل دههاي دستورالعمل

  گيري الگوريتم جستجوي ستاره، كاتالوگ ستاره، روش مثلثي، اشتراك :كليدي هاي واژه

 123مقدمه

اصلي اختراع  ةفضاپيما انگيز) گيري جهت(نياز به اطالعات موقعيت 
خصوص فرآيند شناسايي  ه، بها بسياري از ابزارها و الگوريتم

ة اصلي تقسيم به دو دست ها الگوريتماين . ستها اتوماتيك ستاره
_________________________________ 

 دانشجوي كارشناسي ارشد. 1
  )نويسندة مخاطب( استاديار .  2
 دكتري.  3

، كه در آنها اطالعاتي در 4شده در فضا گم هاي شوند، الگوريتم مي
، كه 5بازگشتي هاي مورد موقعيت فضاپيما دردست نيست، و الگوريتم

از زواياي  ها اين الگوريتم. اطالعات مربوط به موقعيت را دارند
اين مقادير براي اي، قدر ستاره و برخي روابط بين  ستاره بين

شناسايي ستاره فقط يك مرحله . كنند استفاده مي ها تشخيص ستاره

_________________________________ 
4. Lost-In-Space 
5. Recursive 
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براي  ها اولين الگوريتم. در فرآيند تعيين وضعيت فضاپيماست
ردن موقعيت ك براي مشخصگيري بردارهاي مختصات بدني  اندازه
فرآيند شناسايي ستاره، تبديل بردارهاي  هدف اولية. هستند ها ستاره

 هاي الگوريتم. مختصات بدني به بردارهاي مختصات اينرسي است
تبديالت مناسب است تا موقعيت فضاپيما تعيين  ةدهند انثانويه نش

رؤيت  CCDمجهز به سيستم دوربين با  ها كه ستاره هنگامي. شود
 ةدر و فاصلفرآيند شناسايي نظير ق براي، اطالعات الزم شدند
  .اند در دسترس ها ستاره اي بين زاويه

ابتدا، الگوريتم  :داردمأموريت شناسايي ستاره چهار قسمت 
،  ها سپس، پايگاه داده. بايد بردارهاي بدني و قدر را دريافت كند

موجود پيدا كند،  در سومين مرحله  هاي همتاهايي براي ستاره
تخمين موقعيت با  آخرو در شود  ميصحيح تخمين زده  هاي ستاره

داراي سه  ها الگوريتم. دشو استفاده از روش بازگشتي تكرار مي
  :بخش زير هستند

عكس با  ةمقايس برايپارامترهاي الزم (استخراج خصوصيات  ةمرحل
 )كاتالوگ

 ها جستجوي پايگاه داده

براساس تعداد  ها كاربرد آنها از نظر خواص الگوي انتخابي ستاره
  مورد استفاده در الگو هاي ستاره

 ،CCDمجهز به  هاي ستاره با دوربين يبعد از اولين جستجو
را  6ي كه توانايي شناسايي ستاره در زمان واقعيهاي الگوريتم

مشخص  ها بعد از اينكه زواياي بين ستاره. شود ميدارند، شروع 
. ستها اي در پايگاه داده ستاره بين هاي ، نوبت همتاسازي آيتمشد

در ... مختلفي نظير روش زاويه، مثلثي، هرمي و  هاي الگوريتم
وجود آمدن اين  ههدف اصلي از ب. اند ه اين زمينه ارائه شد

رسيدن به سرعت و دقت باالتر و حجم كمتر  ها الگوريتم
در اين مقاله روش جديد تركيبي ارائه . اطالعات ذخيره شده است

در فرآيند شناسايي  آن افزايش سرعت و دقت ةشود كه نتيج مي
  :استترتيب  دينكار ب ةنحو است و

  ستاره  2000 آسمان را با توزيع تصادفي
  ) 025/0 *025/0( فرض ميدان ديد دوربين 

  . كنيم ارزيابي مي تر را انتخاب و بزرگ ةپنج ستار
و روش جديد تركيبي مورد  به روش زاويه، مثلث ها اين ستاره
با نيز ن مورد نياز، تأثير نويز و دقت و از نظر زما شوند مي شناسايي

  .]2[شوند  هم مقايسه مي

_________________________________ 
6. Real-Time 

  تحقيقات انجام شده  ةپيشين
 CCDمجهز به هاي بعد از اولين جستجوگرهاي ستاره كه با دوربين

، 9، ترنر 8، جانكينز]JPL ]5در  1976در سال  7و توسط ساالمون
روي و ديگران توسعه داده شدند، كار بر ] 6و  7[ 10استريكوردا
را دارند،  11ي كه توانايي شناسايي ستاره در زمان واقعيهاي الگوريتم

را  ها كه آنها مزاياي استفاده از زواياي بين ستاره هنگامي. شروع شد
اي در پايگاه  ستاره بين هاي سازي آيتمفهميدند، مشكل اصلي، همتا

ز مقاالت مختلف، جانكين ةبعد از چندين سال كار و ارائ. بود ها داده
تشخيص الگوي ستاره و تعيين موقعيت «اي با عنوان  مقاله

همچنين اين الگوريتم . ]8[ چاپ كرد 1981را در سال  »فضاپيما
را داشت، كه داراي ) مثلثي( سه قلو هاي توانايي شناسايي ستاره

موقعيت فضاپيما قبل از  هاي اوليه از نظر تخمين اولية محدوديت
جانكينز از زير  ةود كه علت آن استفادشروع به كار در زمان واقعي ب

بخشي  ةدهند هر كدام نشان، كه )1(شكل  .آسمان بود هاي كاتالوگ
بنابراين اين روش براي ). براي تسريع سرعت محاسبه(اند  از آسمان

كند چون شامل  ستاره وجود ندارد پرقدرت عمل مي هايي كه حالت
  . استتركيبي قابل مشاهده  هاي تمام حالت
جديدتر را براي جستجوي  يروش ]9[ 12، گروس1986سال در 

ثابت  هاي گشت ارائه داد كه در آن جاي ها در زير كاتالوگ ها ستاره
  .كرد بندي مي اضالع مثلث نظير لگاريتم محيط مثلث را طبقه

  
  
  

  
 

 

 

  ، هم سايز ميدان ديدها زير كاتالوگ - 1شكل

 ةهاي مرتب اي با چندجمله آن پذيرفته بود كه الگوريتم گروس
اما تعداد  .شتر از آنچه در روش جانكينز بودبي -شود اجرا مي nباال از 

  . فاكتورهاي ثابت در الگوريتم گروس كمتر است

_________________________________ 
7. salomon 
8. Junkins 
9. Turner 
10. Strikwerda 
11. Real-Time 
12. Groth 

Four Star Catalog Cells Accessed for 
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ن نشان دادند او ساير محقق ]10[ 13اكيساس 1987در سال 
 هاي توان زمان جستجو را با استفاده از مساحت مثلث كه چگونه مي

عنوان عالئم اوليه در شناسايي  هاي و جمع شدت روشنايي ب ستاره
را  ها روش او چگونگي جستجو در پايگاه داده. كار برد هستاره ب

انتخاب شده از پايگاه  هاي داد و فقط نياز به تعداد ستاره توضيح نمي
  . موازي، سريال يا مشابه را داشت هاي با استفاده از روش ها داده

در ] 17[ 14، آقاي ون بزويجن1989بعد از آن در سال 
اش نشان داد كه سرعت الگوريتم شناسايي ستاره با استفاده از  مقاله

او . يابدافزايش تواند  ميموجود در كاتالوگ ستاره  ةاطالعات اضاف
و مقدار اطالعات در  ها بين تعداد ستاره ةطور مستقيم روي رابط هب

. مشخص كار كرد هاي دسترس از الگوي ستاره با تعداد ستاره
براي  مجبور بود فضاپيما ،برخي مواقع ،سفانه در اجراي روش اومتأ

  .آمد شمار مي هب بزرگينقص اين بچرخد، كه  ها ديدن ستاره
كينز و گروه مشاورانش، ديويد ، همراه با جان1991در سال 

و  ها در ماتريس جايگشت مثلث يبه ابهام] 11[ 15اندرسون
انتخاب شده مستقل  هاي پارامترهاي الگوي ستاره كه بين ستاره

با توجه به آزمون و خطاي الگوي مثلثي، . بودند، اشاره كردند
اي را در ماتريس  اندرسون پيشنهاد استفاده از يك عملگر آرايه

  .شد اعث كاهش زمان اجراي الگوريتم ميت داد، كه بجايگش
از فرآيند انتخاب  يارتباط مهم] 12[ 16در سال بعد، ليب

پيدا كرد، كه مشكل حالت  ها خواص با زمان جستجوي پايگاه داده
ترين دو  ليب پيشنهاد داد كه از نزديك. گم شده در فضا را حل كرد

، و دشواستفاده  ها ي ستارهانتخاب شده در الگو ةعنوان ستار هستاره ب
، )6( پارامتر مشخصه، همانند شكلعنوان  بهاي بين آنها  زاويه فاصلة

در  و بديا كاهش مي ها در روش ليب، پايگاه داده. نظرگرفته شوددر
در روش او فقط از . يابد جه زمان جستجو در آن نيز كاهش مينتي
  .آنها نشده استاي استفاده شده و توجهي به قدر  ستاره اياي بينزو

تر را ارائه  روش بسيار مستقيم] 13[ 17، شل1995بعد از آن در سال 
اي به همراه روشنايي آنها، كه تعداد  ستاره زواياي بين. كرد

كنيم كاهش  كه از سه ستاره استفاده مي را هنگامي ها جايگشت
متأسفانه سايز كاتالوگ در روش شل بزرگ  است، كه براي . دهد مي

  .جستجو مناسب نيست يها تكنيك
اولين كسي بود كه مشكل ] 14[ 18كوين 1996در سال 

د، و نشان داد كه روش درخت كرجستجوي پايگاه داده را بررسي 
 دودويي در جستجوي پايگاه داده از نظر زماني مناسب است
_________________________________ 
13. Sasaki 
14. Van Bezooijen 
15. David Anderson 
16. Liebe 
17. Scholl 
18. Quine 

او از روش انتخاب دو ستاره نزديك ليب براي تشكيل ). 2شكل(
بجاي استفاده از تمام (كرد  تفاده ميالگو، و تشكيل پايگاه داده اس

بر است ولي  زمانبا وجود اينكه اين عمل ). مشاهده شده هاي ستاره
  .تر است مناسب nدر مقايسه براي مقادير بزرگ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  درخت دودويي كوين  - 2شكل

روش جديدي را ارائه كرد،  ]15[ 19، گوانگ جان2007در سال 
وجود آمده  هاي و زاويه ب ستاره مشابه روش ليب، كه از زواياي بين

كند كه با استفاده از  استفاده ميتوسط دو ستاره با ستارة مركزي 
بيت به بيت، از نظر زماني  ةجستجوي پايگاه داده خطي و مقايس

  .استمناسب 
لگوريتم جستجوي روي ا] 16[ 20، كولومنكين2008در سال 
ي را انجام داد تا زمان مورد نياز براي هاي سازي كمتر، بهينه

  .را كاهش دهد kجستجوي بردار 

 جستجوگر ستاره هاي سازي داده شبيه

 برداري از آسمان ابزاري است براي عكس ،جستجوگر ستاره      
از ستارگان  CCDبه  جهزي مها دوربين با اين جستجوگر. است

 ييافزارها نرم توسطگرفته شده  عكسسپس  .كند برداري مي عكس
. شود تحليل و به خروجي مورد نظر در مختصات مناسب تبديل مي

 هاي كاتالوگ مورد نظر از ستاره ،شناسايي هاي الگوريتمپس از آن 
دهد و با كاتالوگ موجود در  ميدر ميدان ديد تشكيل را موجود 
) 3(هاي  اين الگوريتم در شكلنمودار . كند رايانه مقايسه مي حافظة

  .آورده شده است) 4(و 

_________________________________ 
19. Guangjun 
20. Kolomenkin 
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  فرآيند انتخاب و تشكيل كاتالوگ ستاره نمودار - 3شكل 

  
  انتخاب شده هاي جستجوگر ستاره از ستاره هاي توليد داده ةنحو نمودار - 4شكل 

  الگوريتم زاويه
و  ها در اين روش با استفاده از زواياي بين بردارهاي يكه ستاره

 ة، ستارها ستارهآنها با زواياي ذخيره شده در كاتالوگ  مقايسة
كه شامل همتاسازي  شده روش بسيار شناخته. شود موردنظر پيدا مي

ميدان ديد و كاتالوگ  هاي ستاره  بين ها اي جفت ستاره اختالف زاويه
نام درخت  ه، از يك ساختار داده بها براي تشكيل كاتالوگ زاويه است

 ةذخيراين ساختار براي . كنند فضايي استفاده مي ]18[ 21چهارتايي
كه قابل شناسايي بدون  صورتي هموقعيت در فضاي دو بعدي ب
از اين ساختار براي اين . رود كار مي هامتحان هر كدام از آنها باشد، ب

هر ستاره در همسايگي در  يها شود كه كاتالوگ زاويه استفاده مي
شدت مقدار نهايي تعداد  هكمتر از مقدار موردنظر باشد كه ب ةفاصل
ز براي كردن و زمان مورد نيا مورد نياز براي امتحان هاي جفت

  . ]1-3[ دهد تشكيل كاتالوگ را كاهش مي
  

  
  نمودار روش زاويه  - 5شكل 

. كنيم ه كاتالوگ شدند، آنها را مرتب ميتبديل ب ها كه زاويه هنگامي
موجود در يك محدوده، از يك  هاي كردن سريع تمام زاويهبراي پيدا
اگر زاويه بين هر جفت . شود مياستفاده  k22-نام بردار هتكنيك ب

در كاتالوگ رسم شود، يك خط اين دو  آن ستاره بر اساس موقعيت

_________________________________ 
21. quad-tree 
22. k-vector 
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 k-اين خط معرف بردار ةمعادل. كند ستاره را به يكديگر متصل مي
 .مشخص است ةت ستاره در كاتالوگ با زاوييدادن موقع براي نشان

  

  
  ها زواياي بين ستاره ةروش محاسب - 6شكل 

  بين دو ستاره ةزاوي

و  r1كه . دست مي آيد هب) 1(از رابطه  ها ستاره هاي بين بردار ةزاوي
r2 اند بردارهاي يكه آن ستاره.  
)7(                                                                           1

1 2cos ( . )r r   
 ها بنابراين، فقط اندازه. اند در فضاي اينرسي r2و  r1بردارهاي 

نيز مانند بردارهاي اينرسي  θ ةزاوي. اند در مختصات بدني دردسترس
  .شود و بدني استفاده مي

  مشترك ةزاوي
ه وجود گيري شد ة اندازهاگر بيشتر از يك پاسخ ممكن براي زاوي

پاسخ صحيح است روش  ةكنند روشي را كه مشخصداشته باشد، 
ممكن  هاي شدن تمام پاسخ بعد از مشخص. مشترك نامند ةزاوي

 ؛شود ة دومي در ميدان ديد انتخاب ميبراي اولين زاويه، زاوي
زماني كه . اول داشته باشد ةمشترك با زاوي طوري كه يك ستارة هب

ي هاي ستارهدوم مشخص شدند،  ممكن براي زاوية هاي تمام پاسخ
 اي كه هر زاويه. شوند كنند امتحان مي كه هر دو زاويه را ارضا مي

 .شود نداشته باشد حذف ميمشترك با يكي از اين دو زاويه  ةستار
ة مشترك ديگري به يك كاهش نيافت از ستار ها اگر تعداد پاسخ

و دارد دوم  ة مشترك با زاويةسوم يك ستار ةزاوي. شود استفاده مي
باشند داشته مشترك با زواياي دوم و سوم ن ةي كه ستاريها پاسخ

فرآيند و  به پاسخ مجرد يا خاتمةاين روند تا رسيدن . شوند حذف مي
سخ اگر قبل از رسيدن به پا. كند يا نرسيدن به جواب ادامه پيدا مي

 ). 7شكل(عمليات پايان پذيرد، پاسخ غيرقطعي است 

  

  
  در روش زاويه گيري زوايا فرآيند اشتراك  - 7شكل 

  الگوريتم مثلثي 

شود،  مثلث مسطح و كروي تقسيم مي ةدست در اين روش كه به دو
دست  هي را كه از اتصال سه ستاره بهاي مساحت و ممان سطح مثلث

شده در كاتالوگ مقايسه  كرده و با مقادير ذخيره گيري آيند اندازه مي
گيري  و اشتراك K-در اين روش نيز از بردار). 8شكل (كنيم  مي

اين . توان استفاده كرد تر به پاسخ مي تر و دقيق براي دسترسي سريع
  .]1-2[ رسد تري مي هاي دقيق روش نسبت به روش قبلي به پاسخ

 ة، روش صفحها بين جفت ستاره ةگيري زاوي بجاي اندازه
 آن اين ةايد. دهد مثلثي از سه ستاره تشكيل مي ةمثلثي، يك صفح

ت بيشتري از يك مثلث مسطح نسبت به يك زاويه ست كه اطالعاا
 ةتر را با تعداد نهايي ستار آيد، كه امكان شناسايي سريع دست مي هب

در الگوريتمي كه اينجا اشاره . دهد كمتر به جستجوگر ستاره مي
اي  كردن ستاره كنيم، از ممان قطبي و سطح مثلث براي مشخص مي

 ةيك نكت. شود ده ميجوگر مورد بررسي است، استفاكه در جست
ستاره در ميدان ديد آن  3منفي اين روش عدم كارايي آن با كمتر از 

بعد از خطاي . ره نياز استكه در روش زاويه به دو ستا است، در حالي
گيري جستجوگر، معموأل بيشتر از دو ستاره در روش زاويه  اندازه

ش ست كه در روا شود اين چيزي كه مشاهده مي. ورد نياز استم
مشترك كمتري مورد نياز است كه در نهايت  هاي مثلثي ستاره

نسبت به روش زاويه به تعداد كمتري ستاره براي رسيدن به پاسخ 
  . صحيح نياز دارد

بايد با سطح و ممان قطبي نظير  ها همانند روش زاويه، مثلث
تر در دسترس قرار  ذخيره شوند تا با اين مشخصات سريع k –بردار 
متصل  فهرستبنابراين دو كاتالوگ مجزا مورد نياز نيست، دو . گيرند

 .شوند جاي الگوي مثلثي استفاده مي هساختار داده ب
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  سطح صفحة مثلثي
با استفاده از سه بردار واحد براي سه ستاره، كه با

1
b ,

2
b و

3
b 

مثلثي با استفاده از فرمول هرونز  ةشوند، سطح صفح نشان داده مي
  : صورت زير است هب
)8          (                       ( )( )( )s s a s b s c     

 كه 

 )9                                      (         1
( )

2
s a b c   

)10                                (                      1 2a b b   

)11                                  (                    2 3b b b   

)12                                      (                 1 3c b b    
معادله براي مختصات جستجوگر ستاره داده شده است، اما در 

  :نيز قابل استفاده است ECIمختصات 
  

  
  نمايي از مثلث كروي - 8شكل 

  مثلثي  ةممان قطبي صفح
 كه ممكن است دو طوري هممان قطبي ارتباط خوبي با سطح دارد، ب

كه ممان قطبي آنها بسيار  حاليسطح داراي مساحت يكسان باشند در
عالوه، دو سطح مثلثي كه داراي ممان قطبي  هب. ا هم متفاوت استب

. هاي كامأل متفاوتي داشته باشند توانند مساحت يكسان هستند مي
ممكن  هاي تعداد پاسخ ،استفاده از اين دو خاصيت زمان همتاسازي،

مثلثي از  ةممان قطبي براي يك صفح. دهد شدت كاهش مي هرا ب
 :آيد دست مي هزير ب ةرابط

)13             (                         2 2 2( ) / 36a b c     

  اشتراك الگوي مثلثي
يك . اي است ازي صفحات مثلثي مشابه روش زاويهروش همتاس

مثلثي از سه ستاره در ميدان ديد و سطح و ممان قطبي  ةصفح
اي كه در آن سطح و  محدوده. محاسبه شده، تشكيل شده است

ستاندارد براي قطبي صحيح وجود دارند با استفاده از انحراف اممان 
ي كه داراي مساحت و هاي در كاتالوگ، مثلث. اند هركدام محاسبه شده

ممان قطبي داخل محدوده هستند براي مثلث داخل ميدان ديد، انتخاب 
ست كه تنها يك پاسخ ممكن وجود داشته باشد، ا آل اين ايده. شوند مي

كه بيشتر از يك پاسخ وجود دارد،  هنگامي. افتد اتفاق نمي كه معموأل اين
 هاي مثلث ديگر از ستاره. شود شتراك همانند روش زاويه ايجاد مييك ا

، داشته باشدمشترك با مثلث اول  ةكه دو ستار طوري هداخل ميدان ديد ب
ممكن  هاي از پاسخفهرستي ). 10( همانند شكل ،شود تشكيل مي

هر . شوند بين مثلث اول و دوم مقايسه مي هاي ايجادشده و سپس پاسخ
ت كه حداقل دو ستاره مشترك نداشته باشد حذف فهرسپاسخ در هر 

بعد از مقايسه اگر بيشتر از يك پاسخ وجود داشت، . شود مي
گيري تا زمان رسيدن به يك  اشتراك. دهيم گيري را ادامه مي اشتراك

. كند گيري ادامه پيدا مي مام ستارگان براي اشتراكرد يا اتپاسخ مج
. ستيپذير است ولي روش مؤثري ن اشتراك با يك ستاره هم امكان

 2توانند يك ستاره به اشتراك بگذارند بيشتر از  ي كه ميهاي تعداد مثلث
تست هر پاسخ . است، بنابراين پاسخ نيازمند تعداد بيشتري اشتراك است

بري است كه  جاي مقايسه با اشتراك، كار زمان هممكن با مثلث اول ب
براي كاهش . صدها پاسخ به ازاي هر مثلث در ميدان ديد وجود دارد

 .شود درخت تست دودويي ايجاد مي 3تست، تعداد تركيبات در 
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  نمودار روش مثلثي - 9شكل 
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شبيه -12شكل 

 بايد جهت دوربي
هاي توانيم ستاره

رو ن را با زواياي
ي برنامه هستند

  :ارت است از

, ], [2 2 yaw 

ن مورد نظر مربع
سپس. استهت 

 ديد دوربين را
موجود در مي ي

 ناوبري قرار دارد
 نمايشگر تصوير

تصو هاي ستاره) 1
كنيم ز اضافه مي
ص هار نويز وارده ب

د كاتالوگ زوايا،
صلي ذخيره شده
ا با استفاده از ر
لثي كانديدا كرد
ر را با دقت و سر
مورد نظر را نشان

ه ابتدا به اين مرحل
كهدارد ستاره  20
11(در شكل . اند ه

بعد در مرحلة
شخص كنيم تا بت

جهت دوربين. يم
صورت ورودي ه ب

ام از اين زوايا عبا
 

[ , ]2 2
 

 
  

پنجره دوربين
متر در هر جه ي

جود در ميدان
هاي ترين ستاره گ
در دستگاه ها اره

س روي صفحه
12(در شكل ). ند

ختصات آنها نويز
ادر اينجا مقد. يم

 
در مرحلة بعد
يسه با كاتالوگ ا
در ادامه ابتدا
ودي مرحله مثل

هاي مورد نظر اره
نمودار م) 10(كل

  

ن اول
  ستارة
 آيا در
 ستارة
ودويي
 تست
ت هرس

كاهش

  

مزاياي
الست
 ابتدا با
رد نظر

ند، دار 

ق

 

در
00
شد
  

مش
كني
كه
كدا

ميلي
موج

بزرگ
ستا

سپس
شو
مخ
شو

مقا

ورو
ستا
شك

 ي آن

از هر پاسخ ممكن
خت سوم شامل

شود كه ك چك مي
 وجود داشت، دو

رخت دومثلث در د
 درخت دودويي
فهشد، آن مثلث از

را براي تست ك ها
  .دهد مي

  در روش مثلثي

كنيم كه م ستفاده مي
با ةمانند روش زاوي

وشدر اين ر. ت
مور يد براي ستارة

ي ديد بسيار كمتر
 .كنيم تخاب مي

؟اتمھ١

قفومان یياسانش

ريخ

هلب

 يد

جستجويافزايش سرعت

ا 1 ةشمار هاي ره
و درخ 2 ةشمار ةر

مثلث، مشترك ي
دارد، و اگر  وجود

اي در م  هر ستاره
ة دوم درد، ستار

ز همتايي پيدا نشد
ه ش تعداد مقايسه

گوريتم را افزايش م

ها گيري مثلث شتراك

  ش جديد
ش زاويه و مثلث است
ت جستجوي آن هم

استش مثلث زياد
ي را در ميدان ديد

ميدان ها كل ستاره
ة مورد نظر را انتستار

يريگ كارتشا

نمودار روش جدي -1

 ستاره به روش مثلثي و ا

درخت شامل ستار
 دوم شامل ستار

هاي يكي از ستاره. ت
ه درخت دودويي

كند تا ببيند با  مي
اگر نشد. د يا نه
اگر هنوز. ابه اولي

اين روش. شود  مي
شدت سرعت الگ ه

آيند اشفر  -10كل 

روش
دو روش د از تركيب

، يعني سرعتداردرا 
روش نيز مانند روش

يهاي ستاره زاويهش 
يم كه نسبت به كل
ده از روش مثلث س

اديدناك ياه

؟اتمھ١

هيواز ش

قفوم یياس

يثلثم ش

ريخ

11شكل 

  
  
 
 

شناسايي اتوماتيك

اولين د
درخت. است
است 3 ةشمار

هركدام از سه
ديگر را چك

شود همتا مي
مشا - شود مي

خارج ها پاسخ
هدهد، كه ب مي

شك

در روش جديد
هر دو روش ر
و دقت اين ر

استفاده از روش
كنيم كانديدا مي

سپس با استفاد

 هراتس

١

ور

سانش

شور

هلب



 
ي و حبيب قنبرپور

 مساحت و 
هيچگونه  ،

ست نيست 

 هاي دوديت
د كه تعداد 

هاي ديگر  ش
مورد نياز  ي

لث و روش 
 به اشتراك 
ز دو عامل 

دو ل اينكه 
سيار ضعيف 
تر از روش 
ر اين روش 

تر است،  ريع
را نسبت به 
ش جديد از 
ش جديد ما 
 و هدف در 
. پاسخ است

است، زاويه 
گيرد كه  مي

  .است 
جديد نسبت 

روش . ست
قايسه انجام 

  ازيس يه

  جديد

 
زاويه و 
  مثلث

3  

4  

98%  
~2  

رضا طلوعي  صداقت، علي

كه از دو بخش 
،ي اين الگوريتم

ي در در ديگرسگ
  .ده شده است

 مساوي با محد
شو مشاهده مي 
كمتر از روش ،يه

هاي  حداقل ستاره
يري در روش مثل
وش مثلثي نياز
ح است، زيرا از

كند و احتما ه مي
باشند بس  داشتهن 

بيشت% 30 حدود 
زمان شناسايي در 

 روش مثلث سر
شدت زمان ر هه ب

ش زاويه در روش
ست زيرا در روش
سخ قطعي برسيم
پ در رسيدن به 

هاي مثلث و ز ش
 مقايسه صورت م

ديگر هاي  روش
ده شد كه روش ج

تر ا ش مثلث سريع
را در سه مرحله مق

ه پس از هزار بار شبي

  مثلث

ط 
  حت

 مساحت و

 ممان قطبي

3  

4  

  95%  
  ~5  

حسن

استلث مسطح
در اجراي. اند شده

حست يا خروجي 
نگر استفاد ر ستاره

در شرايط ها ش
.آورده شده است
 نياز در روش زاوي

تعداد ،ت موضوع
گي اشتراك مراه با

در رو. ويه است
حيح به پاسخ ص

مان قطبي استفاده
مان قطبي يكسان
 در روش جديد
.وش مثلث است

، اما نسبت بهست
استفاده شده كه 
زمان روش. دهد ي

متر ارت مجزا ك
زاويه به پاس مرحلة

ايجاد همگرايي 
كمتر از روش روش 

ورگيري و عمل
ن روش نسبت به

انجام شده مشاهد 
و نسبت به روش

تر است زير ز قوي

هاي مثلث و زاويه ش

فقط  زاويه
مساح

  3  2  ز
  4  3ز 

70%  87%
~30  ~13

زاويه و روش مثلث
قطبي تشكيل ش
ت اوليه از موقعيت

حسگراز خروجي 
روش ةتايج مقايس
آ) 3( در جدول 

مورد هاي  ستاره
دليل اهميت هولي ب

شناسايي موفق هم
كمتر از روش زا
 براي رسيدن

اي مساحت و مم
مساحت برابر و مم
نرخ موفقيت نيز

بيشتر از رو% 10
استز روش زاويه 

 تركيب دو روش
مثلث كاهش مي

صور وش زاويه به
هيم در انتهاي مر
، از روش زاويه
يز نيز روي اين

 چند مرحله فاكتو
ي از امتيازات اين

هاي سازي ر شبيه
ر وت ش زاويه دقيق

 نسبت به نويز نيز
. 

روش ةمقايس -3دول

  مورد

مورد نياز هاي  ستاره
مورد نياز هاي ستاره
  موفقيت

  وفقيت كامل
  صحيحا

 

  
ل

2 (

دو
ل

روش ز
ممان ق
اطالعات
و فقط ا
نت
يكسان
حداقل
است، و
براي ش
جديد ك
كمتري
ا مقايسه

مثلث مس
نر. است
و زاويه

بيشتر از
زيرا از

روش م
زمان رو

خوا نمي
استفاده
تأثير نو
زيرا در

خود يكي
در
به روش
تركيبي

گيرد مي

جد

حداقل
حداقل
براي م
نرخ مو
نتايج نا

و اثر اعمال) x-y( حه

2(  و در جدول

  ميدان ديد دوربين

  شماره ستاره
1  
2  
3  
4  
5  

  ميدان ديد دوربين

  ممان
00137  
00139  
00141  
00134  
00136  
00138  

م كه از تركيب د
كند، كه شامل مي

  ري فضايي
 1390 

در ميدان ديد درصفح
  وقعيت آنها

 كاتالوگ زاويه
  .كنيد هده مي

موجود در مي هاي تاره

  اي پنج ستاره
2  1  

0 0  
0 09301 

09591  09169 
10193  09825 
10193  09825 

موجود در مي هاي تاره

  مساحت  لث
 04672  
 04755  
 04813  
 04591  
 04645  
 04727  

 گيري ه

ايم سازي كرده ده
اي استفاده م ستاره

علوم و فناورپژوهشي  - ي
پاييز و زمستان / 4و  3 ة

موجود د هاي ر ستاره
نويز در مو

اي از نمونه) 1( 
گ مثلثي را مشاه

اي از كاتالوگ ست  ونه

كاتالوگ زوايا
4  3  

0 

0 

0 

10084  
106  10085  

اي از كاتالوگ ست ونه

مثل ةدهند ي تشكيل
2  3  
2 4 

2 5 

3 4  
3  5  
4  5  

نتيجه
ش جديدي را پيا

لگوي سناسايي ا

علمي ةفصلنام/90 
ةشمار/ 4 جلد

تصوير -13شكل 

در جدول
اي از كاتالوگ نمونه

نمو -1جدول 

5  4
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 628

نمو -2جدول 

هاي شماره ستاره
1  
1 

1 

1 

1 

1 

روشدر اين مقاله
روش پايه در شن

 

ن

د
ر



  

  
  
 
 

  علوم و فناوري فضاييپژوهشي  - علمي ةفصلنام جستجوي آنشناسايي اتوماتيك ستاره به روش مثلثي و افزايش سرعت
91 / 1390پاييز و زمستان  /4و  3 ةشمار/ 4 جلد

 
  )4(، روش جديد)3(با مساحت و ممان، مثلث )2(، مثلث با مساحت )1(ة هاي زاوي روش ةمقايس  -1نمودار 

  
  هاي مختلف مقايسه زمان شناسايي ستاره در الگوريتم -2 نمودار

  
هاي تأثير نويز در موقعيت ستارگان روي ميزان موفقيت الگوريتم -3نمودار 

ستاره  جدول مقايسه الگوريتم ھای شناسايی 

30%
13% 5% 2%

98%
70%

87% 95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4

الگوريتم شناسايی

ــت
فقيـ
مو

ــد 
صـ
در

درصد عدم موفقيت
درصد موفقيت

مقايسه الگوريتم ھا

0

2

4

6

8

10

12

0 50 100 150 200 250

تعداد ستاره ھای ميدان ديـد

ه)
اني
ی(ث
ساي
شنا

ن 
زما

زاويه

مثلثی(مساحت)

مثلثی(مساحت و ممان)

روش جديد(زاويه و مثلث)

0

20

40

60

80

100

120

0 0.002 0.004 0.006

نويز

يز
 آم
يت
وفق
خ م
اس
د پ
ص
در

زاويه
مثلث(مساحت)
مثلث(مساحت و ممان)
روش جديد(زاويه و مثلث)



 
   

 
   

 

رضا طلوعي و حبيب قنبرپور حسن صداقت، علي   علوم و فناوري فضاييپژوهشي  - علمي ةفصلنام/92
 1390پاييز و زمستان  / 4و  3 ةشمار/ 4 جلد

  مراجع
[1] Cole, C. L. and Crassidis, J. L., “Fast Star Pattern 

Recognition Using Planar Triangles,”American 
Unstitute of Aeronautics and Astronautics. 

[2] Gottlieb, D. M., “Star Identification Techniques,” 
Spacecraft Attitude Determination and Control, 
pp.259-266, 1978. 

[3] Gambardella, P., Algorithm for Autonomous Star 
Identification, Tech. Rep. TM-84789, NASA, 
1980. 

[4] Bae, S. and Schutz, B. E., Geoscience Laser 
Altimeter System (GLAS), Algorithm Theoretical 
Basis Document, Version 2.2, October 2002. 

[5] Salomon, P. H. “A Microprocessor Controlled 
CCD Star Tracker,” In AIAA, 14th Aerospace 
Sciences Meeting, Washington, DC, USA, 1976. 

[6] Junkins, J. L., White, C. and Turner, J., “Star 
Pattern Recognition for Real-Time Attitude 
Determination.” Journal Astronaut. Sci. Vol. 25, 
1977, pp. 251–270. 

[7] Junkins, J. L. and Strikwerda, T. E., 
“Autonomous Star Sensing and Attitude 
Estimation,” In Proc. Annual Rocky Mountain 
Guidance and Control Conference, No. 79-013. 
1979.  

[8] Strikwerda, T. E. and Junkins, J. L., Star pattern 
Recognition and Spacecraft Attitude Determination, 
Technical Report, ETL-0260, U.S Army Engineer 
Topographic Laboratories: Fort Belvoir, VA, 
USA, 1981. 

[9] Groth, E. J., “A Pattern Matching Algorithm for 
Two-Dimensional Coordinates Lists,” Journal 
Astronom, No.19, 1986, pp.1244–1248.  

[10] Sasaki, T., “A Star Identification Method for 
Satellite Attitude Determination Using Star 
Sensors,” In Proc. 15th International Symposium 
on Space Technology and Sciences, 1986, pp. 
1125– 1130. 

[11] Anderson, D., Autonomous Star Sensing and 
Pattern Recognition for Spacecraft Attitude 
Determination, (PhD Thesis), Texas A&M 
University, 1991. 

[12] Liebe, C. C., “Pattern Recognition of Star 
Constellations for Spacecraft Applications,” 
IEEE Aeronaut. Electron. Syst. Mag. Vol. 10, 
Issue 2–12, 1992. 

[13] Scholl, M. S., “Star-Field Identification for 
Autonomous Attitude Determination,” J. 
Guidance, Control & Dynamics, Vol.18, 1995, 
pp. 61–65. 

[14] Quine, B. M. and Whyte, H. F. D., “A Fast 
Autonomous Star-Acquisition Algorithm for 
Spacecraft,” Control Engin. Pract., Vol. 4, 1996, 
pp. 1735–1740,  

[15] Guangjun, Z., Wei, X. and Jiang, J., “Full-Sky 
Autonomous Star Identification Based on Dial 
and Cyclic Features of Star Pattern,” Image 
Vision Comput., Vol. 26, 2008, pp. 891–897. 

[16] Kolomenkin, M., Pollak, S., Shimshoni, I. and 
Lindenbaum, M., “Geometric Voting Algorithm 
Algorithm for Star Trackers,” IEEE Trans. 
Aerospace Electron. Syst., Vol. 44, 2008, pp. 
441–456,  

[17] Bezooijen, R. W. H. V., Automated Star Pattern 
Recognition, (PhD Thesis), Stanford University, 
1989. 

[18] Padgett, C. and Delgado, K. K., “A Grid 
Algorithm for Autonomous Star Identification,” 
IEEE Trans. Aerospace Electron. Syst., Vol. 33, 
1997, pp. 202–213. 




