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برنامج استخذام ب مختلفة الخصائص الرقمية لصورادمج 

 ERDAS 0202 ايرداس
 

 أ.د. يضًذ تٍ ػثذهللا انصانش

 انشٚاض –رايؼح انًهك سؼٕد  - كهٛح اٜداب –لسى انزغشافٛا 

 

 الصور دمج نطاقات
 spectral resolution تختهف صٕس االستشؼاس ػٍ تُؼذ يٍ صٛج انٕظٕس انطٛفٙ

. ٔػهّٛ فإٌ كم َٕع يٍ صٕس االستشؼاس ػٍ تُؼذ نّ spatial resolution ٔانٕظٕس انًكاَٙ

ٛفٙ ػانٙ ٔنكٍ خصائصّ ٔيزاٚاِ. فثؼط صٕس االستشؼاس ػٍ تُؼذ تتًٛز تٕظٕس غ

ٔصٕس انًاسش انًٕظٕػٙ  TMانٕظٕس انًكاَٙ يتٕسػ يخم صٕس انًاسش انًٕظٕػٙ 

. فٙ صٍٛ أٌ تؼط صٕس االستشؼاس ػٍ تُؼذ نٓا ٔظٕس يكاَٙ رٛذ +ETMانًضسٍ تإظافح 

و 2.5انتٙ ٚكٌٕ ٔظٕصٓا انًكاَٙ  5-فٙ سثٕخ panchromatic يخم انصٕس انثاَكشٔياتٛكٛح

فمػ يٍ َطاق ٔاصذ. ًٔٚكٍ انضصٕل ػهٗ يٛزج انٕظٕس انطٛفٙ فٙ صٕسج  ٔنكُٓا تتكٌٕ

ٔيٛزج انٕظٕس انًكاَٙ فٙ صٕسج سثٕخ  +ETMانًاسش انًٕظٕػٙ انًضسٍ تإظافح 

. ٔتتًخم غشٚمح ديذ Image merging (fusion)انثاَكشٔياتٛكٛح تتطثٛك غشٚمح ديذ انصٕس 

استخذاو صٕستٍٛ إصذاًْا يتؼذد انصٕس فٙ ػًهٛح استخالص تٛاَاخ صٕسج "رذٚذج" ت

األغٛاف ٔاألخشٖ تاَكشٔياتٛكٛح تٕظٕس يكاَٙ رٛذ. ٔتؼطٙ انصٕسج انُاتزح ػٍ ػًهٛح 

انذيذ يؼهٕياخ أكخش تفصٛال يًا ٚتى انضصٕل ػهّٛ يٍ انصٕستٍٛ األصهٛتٍٛ انًستخذيتٍٛ 

ٕظٕس انًكاَٙ فٙ إػذادْا ألٌ انصٕسج انزذٚذج تتًٛز تانزًغ تٍٛ انٕظٕس انطٛفٙ انزٛذ ٔان

انزٛذ نهصٕستٍٛ األصهٛتٍٛ. ٔنتطثٛك ْزِ انطشٚمح ُٚثغٙ أٌ تكٌٕ انصٕس انًستخذيح 

ٚزة أٚعا أٌ ٔ ( أٔ يصضضح ُْذسٛا ٔفما نُظاو إصذاحٛاخ يؼٍٛ.registeredيتطاتمح )يسزهح 

 طشقٕٔٚرذ انؼذٚذ يٍ ان. تكٌٕ انصٕس انًستخذيح فٙ ػًهٛح انذيذ يتزايُح تمذس انًستطاع

 سٛح تضهٛم انًشكثاخ انشئٛ غشٚمحديذ انصٕس ٔانتٙ يٍ أشٓشْا  ػًهٛحانتٙ تستخذو فٙ 

PCA Fusion ٔ انعشب نذيذ انصٕس  غشٚمحنذيذ انصٕسMultiplicative Fusion ٔغشٚمح 

Brovey Transform Fusion ٔ انتضٕٚم تُظاو شذج ٔتذسد ٔتشثغ انهٌٕ  غشٚمحنذيذ انصٕسIHS 

Transform Fusion  نذيذ انصٕس(Campbell, 2002; Erdogan, et al., 2008).  ٙٔفٙ يا ٚه

نًؼانزح  2202اٚشداس تاستخذاو تشَايذ ح تضهٛم انًشكثاخ انشئٛسٛح مٚخطٕاخ تطثٛك غش

 انصٕس انشلًٛح:

 ٔتؼذ رنك ٚتى اختٛاس أيش فٙ ٔارٓح انتطثٛك،  األيش انشئٛسٙ ُشػ ٚ (0

تانعغػ ٔ لائًح تاألٔايش انفشػٛح ٔيُٓا ٚتى اختٛاس أيش  نتظٓش

 . ستظٓش َافزتّػهّٛ 
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 ٚهٙ: ٚتى يا َافزج فٙ  (2

 

راخ انٕظٕس  جصٕساناسى ٔيكاٌ يهف  ٚضذد صمم فٙ  - أ

 .فٙ ػًهٛح انذيذ انًستخذيح اَٙ انؼانٙانًك

 يتؼذد األغٛاف انصٕسج يهف ٔيكاٌ اسىٚضذد    فٙ صمم  - ب

 انًستخذيح فٙ ػًهٛح انذيذ.

تٙ سٛتى انضصٕل ان انذيذ جاسى ٔيكاٌ يهف صٕسٚضذد   صمم  فٙ  - خ

 .ػهٛٓا

فٙ  ٙانتٙ ستستخذو فٙ ػًهٛح انذيذ ػهًا تأٌ انخٛاس انتهمائ طشٚمح انتضذد   - ث

 .ٚشداس ْٕ اتشَايذ 

انز٘ سٛستخذو فٙ ػًهٛح انذيذ   ٚضذد األسهٕب اإلصصائٙ - د

 . ٚشداس ْٕافٙ تشَايذ  ٙػهًا تأٌ انخٛاس انتهمائ

نتثذأ انؼًهٛح،  تؼذ اكتًال انخطٕاخ انساتك ٚعغػ ػهٗ أيش  - س

 ستكٌٕ صٕسج انذيذ يخزَٔح فٙ انًهف انز٘ تى تضذٚذ اسًّ ٔيكاَّ.َتٓائٓا أت
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