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آن عملکرد و محلی تطبیقی  به روش آستانه ابیر ستارهدر تصاویر حسگستاره  تشخیصبهبود روند 

 ماهواره یاهیسرعت زاو نیتخم در ارتقاء الگوریتم

 
  3شبنم یزدانی ،2فهیمه برزمینی ،1یانجعفر روشنی

 صنعتي دانشگاه هوافضا، مهندسي دانشكدة فضايي، پرتاب هايسامانه پژوهشي مركز 

 دانشگاه بلوار شرق، وفادار تهران، -طوسي خواجه نصيرالدين

 

 

 چکیده 

با ارائه روشي در زمينه بهبود كيفيت تصاوير شده است  يمقاله سع نيدر ا

 تيوضع نييحسگر تع نيترقيبه عنوان دقاين حسگر كاربرد ياب، ستاره

استفاده از يک سطح آستانه بمنظور فيلترينگ ، ي. مبحث اصلابدي شيافزا

تصوير در برابر نويزهاي اضافي است كه در بهبود نتايج حاصل از تكنيک 

PIV  بسيار  ابيستارهحسگر توسط  مايفضاپ ياهيزاوسرعت محاسبه براي

در شرايط ديناميكي و وجود ياب استفاده از ستاره برايموثر خواهد بود. 

اي، تار شدن تصوير يكي از اولين معضالت تشخيص ستاره سرعت زاويه

خواهد بود كه در اين پژوهش سعي شده تا به رفع آن پرداخته شود. در 

بهبود دقت مركزيابي حسگر  و زمينهنويز پساين مقاله بمنظور حذف 

گذاري تطبيقي به ، از يک روش آستانهياب در نرخ دوران متوسطستاره

ميانگين محلي و ميانگين  صورت محلي استفاده شده كه با استفاده از

ي اجرا جيبا توجه به نتا .كندزمينه تصوير را حذف مينويز پسانحرافي، 

 رد و ابعاد ستارگان ظاهري قدر ،كه هرچه ده استهقابل مشا الگوريتم

باالتر خواهد نيز  محدوده ستاره نييباشد، دقت تعو بزرگتر  شتريب ريتصو

 پاركوسيستارگان ه كاتالوگتصاوير واقعي از كه از اين الگوريتم بود. 

ثانيه  01دقت تشخيص ستاره كم نور را تا نرخ دوران  ،دينماياستفاده م

سيستم را در نرخ دوران متوسط در برابر نورهاي قوسي افزايش داده و 

 .سازداضافي مقاوم مي

 

 مجموع تصوير – محلي تطبيقي آستانه -يابستاره : واژه های كلیدی
 هاي ماهوارسرعت زاويه -حذف نويز – انتگرالي

 

 مقدمه  -1

امروزه دستيابي به حسگري كه بتواند با دقت باال، حجم محاسبات قابل 

قبول و توان مناسب تمام عمليات تعيين موقعيت، وضعيت و سرعت 

 هاي فضايي بسيار پررنگ شده است. اي را انجام دهد در ماموريتزاويه

 

 

 

 

 

 

آميز هر سه سگرهايي كه پتانسيل انجام موفقيتترين حيكي از مهم

ترين دقيق يابستارهياب است. در حال حاضر اين عمليات را دارد ستاره

ها خصوصا در مدارهاي باال كه امكان حسگر تعيين وضعيت ماهواره

 آيد.وجود ندارد به حساب مي استفاده از افق يا ميدان مغناطيسي زمين

 يهاستميبه موازات س ابيامروزه بصورت متداول از حسگر ستاره

( استفاده GPS) يجهان ابيتيموقع ستمي( و سINS) ينرسيا يناوبر

 INS ستميموجود در س ذاتي بيمعا ليسامانه بدل ني. استفاده از اشوديم

  است. ريناپذاجتناب گردد،يخطا در طول زمان م شيكه موجب افزا

  با گذشت زمان خطاي تجمعي ناشي از INSهاي در سيستم

رفع  نبع خارجي جهتگيري مستقيم افزايش يافته و نياز به يک مانتگرال

 ضريب چون غيرخطي بودن اين، مشكالتيجداي از  .باياس ضروري است

عدم امكان  و در نتيجه زمان طول در دما به شديد وابستگي تبديل،

عواملي چون  و ،INSهاي ابزار در سيستمخروجي اين  از پيوسته استفادة

 در كم اطمينان قابليت موقعيت، گيرياندازه در پايين دقت كم، فركانس

نياز به توان باال نيز از  محيط، شرايط به وابستگي و حساس عمليات

بوده كه دليلي ديگر بر گسترش  GPSاستفاده از مشكالت موجود در 

 باشد.هاي اخير ميدر سال يابكاربرد حسگر ستاره

به دقت باال در محاسبه  توانيم ابيحسگر ستاره يايمزا نيتراز مهم

 ،يمازاد خارج ستميبه س ازيسرعت بدون ن نيو تخم تيوضع يايزوا

حل مشكل گم شدن در فضا  ،يكار طياز شرا ياگسترده فيكاربرد در ط

در زمان  ياهيبه سرعت زاو يابيبصورت خودكار و در زمان كوتاه و دست

مدرن اشاره  ياحسگر ستاره يبعنوان مشخصه ت،يوضع نييتع نعدم امكا

 [.0كرد]

 متصل تصويربرداري دوربين يک يابستاره حسگر بطور خالصه يک

 از شده گرفته تصوير از استفاده با كه باشدمي ميكروپردازنده يک به

 وضعيت نتيجه در موجود در تصوير را شناسايي كرده و ستارگان آسمان،

يكي  به مجهز اين حسگرها .شودمي تعيين مشاهدات اين اساس برماهواره 

 سرعت هستند و معموال 3APS يا 2CMOS يا 0CCD آشكارسازهاي از

 نرخ استخراج امكان امر، همين كه باالست ايفزاينده طور به هاآن فريم

دوربين  كانوني صفحه در ستارگان حركت از استفاده با را ايزاويه سرعت

(2-10 Hz)، [2]كندمي فراهم.  

                                                 
1 charge coupled device 
2 complementary metal oxide semiconductor 
3 Active pixel sensor 

 استاد -0

 ه مخاطب()نويسند Fbarzamini@mail.kntu.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد،  -2

 دانشجوي دكترا -3
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 اپتيک، اصلي افزاريسخت المان سه از معمولي يابستارهحسگر  يک

 شده ديجيتال تشكيل هايسيگنال پردازنده جهت پردازش و تصويرساز

تصوير  مركزيابي شامل يابستاره يک اساسي افزارينرم هايالگوريتم .است

 و همچنين ستارگان از طريق پردازش تصوير الگوي تشخيص و

 .باشدمي وضعيت تعيين هايالگوريتم

سازي آنچه در پردازش تصوير در اين زمينه حائز اهميت است ساده

ها بوده كه بترتيب منجر به افزايش سرعت پيكره تصاوير و حذف نويز آن

افزايش كانتراست تصوير، بهبود روند پردازش و در نتيجه سرعت الگوريتم، 

  .[5-3]مركزيابي و شناسايي ستارگان خواهد شد

از پردازش  تطبيق اطالعات مستخرج اصلي هدف ،شناساييدر الگوريتم 

 باشد. درو ... مي sky2000انند هيپاركوس، متصوير به كاتالوگ ستارگان 

 هايردياب شناسايي در جهت بسياري هايالگوريتم تاكنون مجموع

 نمونه عنوان به كه شده استفاده فضاپيما وضعيت تعيينو بمنظور  ايستاره

 مسطح، مثلث الگوريتم كروي، مثلث الگوريتم زاويه، الگوريتم از توانمي

 . [01-6]كرد ياد...  و بنديهرم، الگوريتم شبكه الگوريتم

در گام نهايي مبحث اصلي در تعيين وضعيت يک سيستم، استخراج 

اولين  جمله از. باشدمي اينرسي و بدني دستگاه از بردار دو نبي ارتباط

 است. روش (Wahba) وبا يمسئله زمينه، در اين شده ارائه مسائل

 اما Wahba يمسئله معادل ،Q روش نام به نيز  (Davenport) دونپورت

 كواترنيون يبهينه وضعيت يافتن آن از هدف كه بوده ترآسان حليراه با

 هايالگوريتم رو اين از است، Wahba يمسئله يهزينه تابع براي مناسب

 QUEST مانند الگوريتم اند،يافته توسعه Q روش موثر حل براي زيادي

  .[00]... و SVD و FOAM و ESOQ-2 و  ESOQو

 ثانيه 01 معادل دقتي وضعيت را با ارائه توانايي ايستاره هايردياب

 به و هاگيرياندازه عموما بدني وضعيت برآورد منظور به كه داشته قوسي

در . شوندمي تركيب هاژيروسكوپ با خروجي اي،زاويه سرعت تردقيق بيان

سازي استفاده از حسگر ه سعي شده است تا در راستاي جامعاين مقال

اي، عت زاويهتخمين سرو تعيين وضعيت  عملكرد آن درياب، ستاره

 .بواسطه افزايش كيفيت و دقت تصاوير پردازش يافته، ارتقاء يابد

و در حذف نويز تصاوير هاي اخير تحقيقات بسياري با هدف در سال

اي با استفاده از تخمين سرعت زاويهتعيين وضعيت و افزايش دقت نتيجه 

 اين حسگرها انجام شده است. 

با اعمال هاي موجود روشعملكرد بهبود توان به از اين ميان مي

زمينه و شناسايي و تطبيق ستارگان هايي در زمينه حذف نويز پسالگوريتم

 اهميت نقشكه خود نشان از  اشاره كرد [02]كاظميدر تصاوير توسط 

هاي تاكنون ارائه شده در زمينه تخمين بهبود تصاوير در عملكرد الگوريتم

 دارد. اياي با استفاده از تصاوير حسگر ستارهسرعت زاويه

 از، 2و در بخش  ابتدا در: است شرح اين به مقاله اين ادامه در

استفاده  نويز حضور ستارگان در جداسازي و شناسايي براي تصوير پردازش

 به هاي تصويرروش بررسي همسايگي پيكسل كاربرد همچنين شده است؛

مراكز ستارگان تشخيص داده  بررسي و محليتطبيقي گذاري آستانه منظور

ارائه شده در تخمين سرعت اساس كار تكنيک  ،3در بخش  .خواهد شد

و همچنين اعمال آن بر تصاوير متوالي ستاره انتخاب و داليل  اي،زاويه

بيان شده است.  در آن تصوير، خصوصا حذف نويز تصاويراهميت پردازش 

يک با اعمال  تصاوير آسمان شباساس كار توليد ، 4در بخش  در ادامه و

گذاري آستانه و روند اجرايي الگوريتمبررسي مشخص اي سرعت زاويه

 6و  5، در بخش نيز نهايت در است.سازي شده شبيه محلي تطبيقي

 گيري بياننتيجهو بررسي  نتايج حاصل از آن با ارائه الگوريتم عملكرد

  .شد خواهد

 

 پردازش تصویر -2
 حذف نویز -1-2

ها موضوعي مهم در تحقيقات علوم مختلف است. مسأله حذف نويز از داده

زدايي از تصوير است كه هاي مورد توجه در اين زمينه، نويزيكي از بخش

توجه به قدرت تبديل موجک،  هاي اخير باكاربردهاي فراواني دارد. در سال

اند كه نسبت به هاي حذف نويز در حوزه موجک مطرح شدهروش

حذف نويز  هايروش اند. درهاي قبلي نتايج بهتري را به دنبال داشتهروش

 براي طـول متفاوت بـا زمـاني هـايپنجـره از موجـک، تبـديل بر مبتني

در اين ميان استفاده از گـردد كه مي استفاده مختلف فركانسي باندهاي

در اين  هاترين تكنيکگيري مناسب از متداولمقدار آستانه و تابع آستانه

هاي حذف نويز در حوزه موجک، با استفاده باشد. گروهي از روشحوزه مي

از راهكارهاي گوناگون مقدار آستانه را براي حذف ضرائب مربوط به نويز 

گيري مناسب يافتن تابع آستانه زنند و گروهي ديگر سعي درتخمين مي

  .[03]دارند

 و در تعيين موقعيت باال كارايي تضمين منظور ديگر و به سويياز 

 در روند بااليي نسبتا دقت نياز به ،ايستاره حسگرتوسط يک  وضعيت

 كزامر بسياري در استخراج مشكالت كه چرا، باشدمي ستاره مركزيابي

 به نويز به سيگنال نسبت كه زماني ويژه به ديناميكي، ستاره در شرايط

  .[04]وجود دارداست،  كم شدت

براي يک جفت از تصاوير متوالي معلوم سطح خاكستري،  گاماولين 

زمينه براي از بين بردن نويز اعمال جداگانه يک فرآيند حذف نويز پس

سنسور در هر دو تصوير است كه موثر بر دقت و صحت محاسبات جريان 

استفاده شده  [05]براي اين منظور، از روش عمومي آستانه. باشدنوري مي

كه در آن پس از محاسبه يک سطح آستانه متناسب با تصوير، اين سطح 

آستانه براي شناسايي پيكسل روشن، در كل طول تصوير اعمال شده و در 

براي تشخيص محدوده ستاره استفاده  همسايگي -8از روش نهايت نيز 

هاي روش كار بدين صورت خواهد بود كه تمامي پيكسل .خواهد شد

اين پردازش . شوندآستانه معادل صفر در نظر گرفته مينويز تر از حد پايين

ممكن است دقت مركز را در شرايط ديناميكي و در هنگامي كه اندازه 

نويز سيگنال ناچيز است كمي تحت تاثير ها بيش از چند پيكسل و ستاره

  .قرار دهد

هايي با ابعاد كوچكتر از مقدار تعيين شده به در اين مرحله، ستاره

تاكيد بر اين امر مهم . شوندمنظور افزايش دقت الگوريتم دور انداخته مي

است كه تمام محاسبات بعدي تنها به ستارگان شناسايي شده اعمال 

توجهي بار اين روش آستانه به طور قابل. صويرشود و نه به كل تمي

هاي بسيار مهم محاسباتي تكنيک جريان نوري، كه نمايي از برنامه

 .دهداست را كاهش مي 4درنگهاي بيسامانه
 زمینهپس نویز حذف بمنظور تصویر گذاریآستانه -2-2

 تبديل تصاوير ديجيتال به باينري از روند واقع در تصوير كردن باينري

دستيابي به  براي، گذاري تصوير )كه تابعي از رزولويشن است(طريق آستانه

تر جهت افزايش سرعت پردازش سيستم  تر و سادهتصويري هرچه سبک

 كه كرده ايفا تصاوير كردن باينري در ايعمده نقش گذاريباشد. آستانهمي

. شود بنديدسته محلي آستانه و عمومي آستانه گروه دو به تواندمي خود

 ،زمينهپيش و زمينهپس غيريكنواخت كنتراست توزيع با تصاوير در

 عنوان به راحتي به ندتواننمي كه دارند وجود بسياري هايپيكسل

 زمينهپس نويز تر؛ به بيان روشنشوند بنديطبقه زمينهپس يا زمينهپيش

                                                 
4 Real-time 
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كه در چنين  دارد، وجود روشنايي و كنتراست در تغيير يا بوده توجه قابل

 . است ترمناسب محلي آستانه با تصوير كردن باينريمواردي 

 بكار برده محلي صورت به تطبيقي آستانه روش يکمقاله  اين در

 بهبود منظور به و انحرافي ميانگين و محلي ميانگين از استفاده با كه شده

 تصوير زمينهپس نويز متوسط، غلت نرخ در ايستاره ردياب مركزيابي دقت

 بستگي محلي محاسبات زمانهاي موجود، در اغلب روش. كندمي حذف را

 تصويرانتگرالي  مجموع تصوير اين روش از .دارد محلي پنجره اندازه به

 ميانگين محاسبه براي شده پردازش قبل از تصوير يک عنوان به اصلي،

 ساير در موجود استاندارد انحراف محاسبات شامل كهكرده  استفاده محلي

 از مستقل ميانگين محاسبات در نتيجه. شودنمي محلي انطباق هايتكنيک

سبب  محلي گذاريآستانه ايهروش ساير با مقايسه در و بوده پنجره اندازه

 .خواهد شد آن اجرايي روند تسريع در
 انتگرالی مجموع تصویر محاسبه مقدار آستانه توسط -1-2-2

استفاده شده  5انتگرالي مجموع تصوير به نام يمفهومدر روش مذكور از 

 سال در و مطرح 0884 سال در بار نخستينانتگرالي مجموع است. تصوير 

هم اكنون  .شدبكار برده  ماشين بينايي در [06]جونز و ويوال توسط 2110

 تصوير انتگرال كرده است. پيدا سيستمبينايي  در بسياري محبوبيتنيز 

كه  بوده تصوير يک در هاپيكسل مجموع محاسبه براي سريع راه يک

تصوير  يک .كند محاسبه را تصوير يک روشنايي شدت ميانگين تواندمي

 چگالي آن در كه است تصويري ،I اوليه تصوير يک از ،g ،انتگراليمجموع 

 پيشين در هايپيكسل تمام چگالي مجموع با برابر پيكسل يک موقعيت در

 .است شده تعريف اوليه تصوير در موقعيت آن چپ سمت و باال

 توانمي را( X,Y) موقعيت در انتگرالي تصوير چگاليبطور كلي 

 :نمود محاسبه زير بصورت

(0)  ),(=y)g(x,
x

1i

y

1  j
jiI 

 يک به تصوير، نياز به تبديل انتگرالي تصوير از اغلب در استفاده

 سفيد و سياه تصوير هر انتگرالي مجموع تصوير وبوده  خاكستري تصوير

 :شود محاسبه زير بصورت و مرحله يک در تواندمي نيز

 [(y ،0) در سطر اولين انتگرالي مجموع]

(2) 2,...n y       1),-yg(1,  y)I(1, =y)g(1,  

 [(x ،0) در ستون اولين انتگرالي مجموع]

(3) 2,...m       x1,1),-g(x  I(x,1) =g(x,1)  

 [(y، x)موقعيت  در هاپيكسل تمامي انتگرالي مجموع]

(4) 
2,...n y  , 2,...m   x                    

     1),-y1,-g(x -

y)1,-g(x  1)-yg(x,  y)I(x, =y)g(x,




 

 

                                                 
5 Integral Sum Image 

 
 انتگرالی مجموع محاسبه مراحل -1شکل

 

و  (4) معادله از استفاده با تواندمي g انتگراليمجموع تصوير  بنابراين

 0 شكل در نيز آن هندسي دنباله كه شده محاسبه واحد فرآيند يک در

 .است شده داده نشان

 I تصوير محلي از يپنجرهيک  مركز در محلي هايه پيكسلمجموع

 تمامي چگالي مجموع شود؛ در واقعنمايش داده مي s(x,y)كه با 

 تواندمي نيز s(x,y) مجموع باشد.مي محلي پنجرهناحيه  درون هايپيكسل

 :شود محاسبه زير بصورت و مرحله دو در

(5)  ),(=y)s(x,
 cx

c-xi

cy

 






 cyj
jiI 

و ابعاد پنجره  (x,y)قابل ذكر است مختصات مركز پنجره با نماد 

نشان داده خواهد شد. همچنين با توجه به رابطه  (w×w)محلي بصورت 

c =  
w−1

2
 باشد.مي فرد يعدد w مشخص است كه 

 سادگي به توانمي را g انتگرالي مجموع تصوير s(x,y) محلي مجموع

 يک در ،c( و همچنين در نظر گرفتن ضريب 6( و )5با تركيب معادالت )

 :نمود محاسبه زير بصورت محلي پنجره اندازه مستقل از مرحله

(6) d)]-yd,-g(x  1)-dy1,-d-[g(x -

d)]-yd,-g(x  1)-dy1,-d[g(x =y)s(x,



 

 :بطوريكه











2

w
roundd 

m(x,y) موقعيت در محلي ميانگين ((x,y ميانگين است كه در واقع 

 و بوده I تصوير از w×w ابعاد به ايپنجره در محدوده موجود هايپيكسل

 :است محاسبهقابل  زير بصورت( 6) معادله از استفاده با

(7) 
w

2

y)s(x,
  y)m(x,  

 از استفاده با محلي ميانگينمحاسبه  روش اين درواضح است كه 

 پنجره اندازه و بدون وابستگي به مرحله يک در انتگرالي،مجموع تصوير 

 .باشدمي پذيرامكان محلي
 گذاری تصویركاربردی در آستانه تکنیک -2-2-2

هاي اي، يكي از نيازمنديهاي ماهوارهبواسطه شرايط حاكم بر سيستم

هاي مورد استفاده در زمينه تعيين وضعيت و تخمين سرعت الگوريتم

 ها است. اي، زمان انجام محاسبات اجرايي آنزاويه

(Singhسينگ ) توسط كه روشياز  ،مقالهاز اينرو در اين 
 

و 

در سال  محلي، آستانه تعيين مقدار سازي زمانكمينه همكارانش و بمنظور

 حلراه يک اين روش در .استشده استفاده  [01]شده پيشنهاد 2100

 شده ارائه( 8) و( 1) معادله از استفاده با محلي آستانه تعيين براي موثر

 معادلهفرموله شده در  انتگراليمجموع تصوير  از استفاده در نتيجه با. است
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 سازيباينريفرآيند  توانمي ؛(5) معادله با محلي مجموع محاسبه و (4)

 ديگرگذاري آستانه هايروش در .بخشيد سرعت توجهيقابل بطوررا  تصوير

 تعيين براي ،(Sauvola) و ساوال (Niblackنيبالک ) هايتكنيک مانند

 استاندارد انحراف و m(x,y) محلي ميانگيننيازمند محاسبه  ،آستانه مقدار

δ(x,y) هيچ مزبور، پيشنهادي روش دردر حالي كه  ؛باشدمي پيكسل هر 

 ميانگين نيز محلي آستانه تعيين براي و نبوده نياز استانداردي انحراف

 : شدمحاسبه خواهد  زير بصورت (x,y)∂ انحراف ميانگين و محلي

(8) 
    1

y)(x,-1

y)(x,
k  1m =y)T(x, 





















 

 ميانگين انحرافبيانگر   I(x,y) - m(x,y) =(x,y)∂در رابطه باال

 بوده كه [1و0] عددي رنج در باياسي k است. همچنين ضريب محلي

 . را دارد متغير آستانه مقدار انطباق ميزانقابليت تنظيم 

 در ايعمده نقش K مقدار عددي ضريب ،اوليه تصوير نوع به بسته

 را آستانه مقدار K مقدار ترينپايين. داشت خواهد آستانه مقدار تعيين

 .بالعكس و برده باالتر

 با برابر T(x,y) آستانه ، مقدارk = 0 در صورت واضح است كه پر

توانايي كنترل  ،K مختلف مقادير. شد خواهد m(x,y) محلي ميانگين

 .كندرا فراهم مي آستانه مقدار انطباق ميزان

 

بمنظور تخمین اهمیت پردازش تصویر در تکنیک توسعه یافته  -3

 ای فضاپیماسرعت زاویه

مستقيم به محاسبه  نيازي ارائه شدهگيري به روش اندازهدر واقع در 

جابجايي تصوير ذرات ردگيري ميزان سرعت خود ذرات نبوده، بلكه تنها 

شده محاسبه خواهد شد. اين جابجايي به واسطه يک جفت از تصاوير 

شود كه بيانگر اهميت تخمين زده مي Δtمتوالي ثبت شده با فاصله زماني 

 . [08]نقش پردازش تصوير در اين تكنيک است

 

 تصاویر آسمانسازی شبیه -4

 ريتصاو يسازهيفوق از شب يگذارعملكرد روش آستانه يبه منظور بررس

 اتياستفاده شده است. جزئ پاركوسيكاتالوگ ستارگان ه يمبنا آسمان بر

 .باشدي[ در دسترس م08] مرجع در سازيشبيه نيا

هاي موقعيت به اتفاقي صورت به سامانه ديد خط سازيشبيه اين در

 آسمان سازيشبيه افزارنرم سپس. رودمي نشانه آسمان در مختلف
6STDT به را ديد ميدان در موجود ستارگان ديد، ميدان به اندازه توجه با 

 شكلدر افزار توسط اين نرم سازيشبيهاي از تصوير نمونه كشد.مي تصوير

 قابل مشاهده است. 2

                                                 
6 Star Tracker Design and Test 

 
از كاتالوگ  7صورت فلکی جباراز شده  سازیشبیهتصویر  -2شکل

   STDTساز آسمان شبیه با نرم افزار هیپاركوس

 

 ساز آسمان، نياز بهوير بعدي با استفاده از شبيهابمنظور توليد تص

سيستم اي به ل سرعت زاويهمحاسبه بردار اينرسي ستاره پس از اعما

 الزم برايزواياي موردنياز در استخراج روابط ؛ بدين صورت كه باشدمي

 .قابل درک خواهد بود 3توليد تصاوير بعدي از شكل 

. 

 ی سماویموقعیت ستارگان بر كره نییتع یهامولفه بیان تصویری -3شکل
 

 نقش كه آنجاست از مايفضاپي اهيزاو سرعت دقت در تخمين تياهم

. به همين منظور و كنديم فايا سيستم تيوضع كنترل و نييتع دري مهم

 الزم است ،تر به واقعيتجهت دستيابي به تصاويري تا حد امكان نزديک به

كيهاني، عدم كيفيت  هاياشعه و حرارتي در اثر نويز نويزهاي محتمل

چنين و هم لنزست و چگونگي نور عبوري از ، شكآن خواص باالي لنز و

تصاوير شود، پيكسل  تغيير موجبتواند كه مي CCDهاي احتمالي لرزش

 توان. در اين صورت ميدساز آسمان اعمال گردخروجي شبيهبر تصوير 

به خصوص الگوريتم  ،ي مورد بحث در اين مقالههاعملكرد الگوريتم

از  نمونهيک  4در شكل  ود.گذاري نمرا با دقت بااليي صحه گذاريآستانه

قابل  متناهي گوسين با واريانس زمينهتصوير نهايي با اعمال نويز پس

 مشاهده است.

                                                 
7 Orion 
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 گمایس بیو ضر 0.0. انسیبا وار نیگوس نهیزمپس زیاعمال نو -4شکل

 ایستاره ریبه تصو 1..0.

 

يافتن يک مقدار ابتدا  پروژه، سازي شده در ايناصلي پياده يايده

گذاري است، در تصاوير به روش آستانه آستانه محلي و سپس حذف نويز

به اي فضاپيما نظور تخمين سرعت زاويهمرحله دوم تصاوير آناليز شده به م

به از نويسندگان ديگر  ايكه اين روش خود در مقاله كار گرفته خواهد شد

 .شده است بيانتفضيل 

 

 سازینتایج شبیه -0

 اعمال خاكستري، سطح متوالي تصاوير از جفت يک براي گام اولين

 در سنسور نويز بردن بين از براي زمينهپس نويز حذف فرآيند يک جداگانه

 ايسرعت زاويه محاسبات آتي صحت و دقت بر موثر كه است تصوير دو هر

 .خواهد بود

محلي كه پيشتر و در بخش  آستانه تطبيقي روش از ،منظور اين براي

معادل  آستانه سطح يک آن در كه شده استفاده به طور كامل بيان شد، 2

 اعمال تصوير طول كل در روشن، پيكسل شناسايي ( براي8با معادله )

 صفر معادل آستانه نويز حد از ترپايين شدتي با هاپيكسل تمامي. شودمي

 زمينهپس نويز حذف فرآيند از نمونه يک 5 شكل .شوندمي گرفته در نظر

 .دهدمي نشان را ستاره يک اطراف در

 

محلی  تطبیقی گذاریزمینه به روش آستانهحذف نویز پس پروسه -0شکل

 و تولید تصویر باینری

 

 و در ديناميكي شرايط در را مركز دقت است ممكن پردازش اين

 است ناچيز سيگنال نويز و پيكسل چند از بيش هاستاره اندازه كه هنگامي

 با هاييانداختن ستارهبا دور  مورد، اين در كه دهد؛ قرار تاثير تحت كمي

را تا حد مطلوبي بهبود  الگوريتم توان دقتمي 6.5قدر ظاهري كمتر از 

 FOV در ييشناسا قابلاد ستارگان اي از توزيع تعدنمونه 6شكل  بخشيد.

سازي مونت در هر گام اجراي شبيهاعمال فيلتر فوق و  پس از سنسور

 .دهدمينمايش  را كارلو

 

 با حذف ستارگان دارای FOVهای قابل مشاهده در تعداد ستاره -6شکل

 تر از مقدار مطلوبقدر ظاهری پایین

 

توان تصاوير، پيش و پس از نويززدايي مي هيستوگرام نمودار كمک به

ميزان كانتراست تصوير و عملكرد الگوريتم را به وضوح مشاهده و بررسي 

 باشد.بيانگر اين حقيقت مي 1نمود. شكل 

 
 گذاریهیستوگرام تصویر پس از نویززدایی به روش آستانه -7شکل

 محلی تطبیقی
 

 تشخيص براي گذاريليبل تكنيک يک زمينه،پس نويز حذف از پس

و بمنظور اعمال قيود  كانوني صفحه در شده شناسايي هايمراكز ستاره

تعيين وضعيت و الزم در فرآيندهاي بعدي موردنياز سيستم )فيزيكي 

  .شودمي اعمالاي( تخمين سرعت زاويه

 عملكرد حذف نويز در بهبود ارزيابي منظور به كارلو مونت سازيشبيه

 ايمجموعه بر اي ماهواره،الگوريتم پيشنهادي در تخمين سرعت زاويه

 اجرا دوربين تک يک پيكربندي براي و ممكن هايگيري جهت از كامل

 دوربين يک به همراه محوره تک چرخان يماهواره يک اينجا، در كه شده

ل اين الگوريتم در يک اي از نتايج اعمانمونه .باشدمي متصل ايستاره

 .شده است ترسيم 8 شكلاي مشخص در سرعت زاويه

 

اعمال الگوریتم با خطی  سرعت بردارهایای از نمونه  -8شکل

بهتر، بردارها جهت نمایش ) PIVگذاری تطبیقی محلی در الگوریتم آستانه

= 𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞، انداسکیل زده شده 𝛚𝐬 و 𝟓  = 𝟏 °/𝒔𝒆𝒄.) 
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 نتايج شده است. اعمال سازيشبيه درنيز  احتماليتمامي نويزهاي 

گذاري آستانه الگوريتم در شده زده تخمين خطاهاي كه دهدمي نشان

 افزايشبا كاهش و يا افزايش قابل توجه در زمان نوردهي دوربين،  تصوير

در آخر و  .يابدمي افزايش دوربين FOV ستارگان در نويز و يا كاهش قدر

نويززدايي به روش مذكور از يک تصوير  جامع نمونهيک نيز  8شكل در 

 .داده شده استواقعي آسمان نشان كامال 

 

ویر تص از مشخص واریانس باگوسین  زمینهپس نویز حذف -9شکل

كاتالوگ هیپاركوس به روش  از 8صورت فلکی دب اكبر یسازی شدهشبیه

 گذاری تطبیقی محلیآستانه

 

 گیرینتیجه -6

 نيز محلي تطبيقي الگوريتم آستانه ديگر، تجربي هايروش تمامي مانند به

 دقت در تاثيرگذار پارامترهاي ترينمهم از برخي. است خطا معرض در

 اي ازناحيه هايپيكسل پيک تشخيص: شاملتشخيص ستاره به اين روش 

، موثر بر لنز دوربين تدريجي اثرات تصوير، ستارگان قدر ظاهري تصوير،

 بنابراين .باشدميزمينه پس نويز و شدت زمان نوردهي در تصويربرداري

 ميزان يا و خطا مقدار بر متغيرها اين از يک هر اثرگذاري يگچگون درک

بع در بهبود هرچه بيشتر بوده و به ت مهم ،تشخيص ستاره قطعيت عدم

 رياخ يهاقابل ذكر است كه در سال الگوريتم موثر خواهد بود.عملكرد 

مشكالت ارائه شده كه در منابع  نيدر هموار نمودن ا ياريبس يهاکيتكن

 ها اشاره خواهد شد.به آن

روند اصلي اين مقاله استفاده از روشي با بهترين  خالصهبطور 

ابتدا  .ياب بوده استحسگر ستاره ايعملكرد در حذف نويز تصاوير ستاره

كه از كاتالوگ  STDT ساز آسمانافزار شبيهير با استفاده از نرمتصاو

اعمال نويز گوسين با  هيپاركوس استفاده ميكند، توليد شده و پس از

يک مقدار آستانه تطبيقي  واريانس مشخص و اثر تاري بر تصاوير توليدي،

و براي حذف نويز محاسبه  آنابعاد  با استفاده از پنجره محلي و مستقل از

  .شدخواهد تصاوير از آن استفاده 

حاكي از آن است كه عملكرد اين الگوريتم در  سازيشبيهنتايج 

كم  شديداتصاوير نويزي و بخصوص مواقعي كه نسبت سيگنال به نويز 

دقت محاسبات مربوط به بطوريكه در باال بردن باشد، مي، بسيار خوب بوده

 .توان از آن بهره گرفتهاي سيستم و تعيين وضعيت نيز ميساير مشخصه

و  تيفياز نظر ك معاصر يهاروش ريسا در مقايسه باروش اين  بعالوه

 .ي داشته استبهتر عملكرد ،سرعت

تعيين هايي كه بمنظور روش در الگوريتماعمال اين  همچنين

ه ئاپيما توسط اين نويسندگان ارااي فضوضعيت و تخمين سرعت زاويه

  .شده، نتايج مطلوبي به دنبال داشته است

 

 تشکر و قدردانی -7

دانشكده برق از  يزدي مهندس حميد خياطيان آقاي جناب با تشكر از

و  در تمامي روند اجرايي اين پروژه ارائه مطالبي سودمند براييزد  دانشگاه

                                                 
8 Ursa Major 

شاهرود براي زحمات  خانم مريم سراج از دانشكده برق دانشگاه صنعتي

 .دريغ ايشانبي
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