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 ايرداسبرنامج استخذام ب الرقمية للصور الترشيح المكاني

0202 ERDAS 
 

 أ.د. يحًذ تٍ ػثذهللا انصانح

 انشٚاض –جايؼح انًهك عؼٕد  - كهٛح اٜداب –لغى انجغشافٛا 

 
انصٕسج ٔفما نشلًٛح فٙ ا همٛىنٛش ٛػثاسج ػٍ ػًهٛح ذغ Spatial Filteringانرششٛح انًكاَٙ 

ٔذصًى تٓذف ذحغٍٛ ظٕاْش يؼُٛح فٛٓا. نًؼادالخ سٚاظٛح تغٛطح )يششحاخ( ٔرنك 

 spatial اْش يؼُٛح ٔفما نرشددْا انًكاَٙ ظٕ suppressأٔ كثد  highlightانًششحاخ إلتشاص 

frequency ،ٔٚشذثػ انرشدد انًكاَٙ تًُػ ٔغشٚمح ذغٛش انمٛى انشلًٛح فٙ انصٕسج. ففٙ انٕالغ .

تانُظش إنٗ ْزا االخرالف ٚرعح ٔتاخرالف انظٕاْش فٛٓا. انمٛى انشلًٛح فٙ انصٕسج ذخرهف 

ٌ دسجح انرغٛش فٙ أ. ٔحٛس ٓافٛانصفٕف ألحذ ُحُٗ انمٛى انشلًٛح تٛاَاخ انصٕسج أٔ تشعى ي

صغٛشج، نزا فاٌ  نٗ أخشٖ فٙ انصٕسج انشلًٛح لذ ذكٌٕ كثٛشج أٔإانمٛى انشلًٛح يٍ يُطمح 

كثٛشا تٍٛ انمٛى انًرجأسج را كاٌ انفاسق إف .االَحذاساخ فٙ انًُحُٗ لذ ذكٌٕ شذٚذج أٔ خفٛفح

انًُاغك شذٚذج االَحذاس دائًا  ذكٌٕفاٌ انًُحُٗ ٚكٌٕ شـذٚذ االَحذاس ٔانؼكظ صحٛح. ٔ

نحمٕل ا، ٔرنك يصم انحذٔد تٍٛ high spatial frequencyػال يكاَٙ صغٛشج ٔراخ ذشدد 

يُخفط يكاَٙ انضساػٛح انًخرهفح، تًُٛا انًُاغك خفٛفح االَحذاس ذكٌٕ كثٛشج ٔراخ ذشدد 

low spatial frequencyهغطاء انُثاذٙ ، ٔرنك يصم انًُاغك انرٙ ٚحذز فٛٓا ذغٛش ذذسٚجٙ ن

را كاَد دسجح  انرغٛش إنؼانٙ انًكاَٙ ا انطثٛؼٙ تغثة االسذفاع. ٔتًؼُٗ آخش ٚحذز انرشدد

ٔاعرخذاو . را كاٌ انرغٛش ذذسٚجٛاإانًُخفط  انًكاَٙفٙ انمٛى انشلًٛح كثٛشج، ٔٚحذز انرشدد 

نصغٛشج فٙ انظٕاْش اتٍٛ ًٚكٍ يٍ صٚادج انرثاٍٚ  High-pass Filter يششح انرشدد انؼانٙ

يششـح انرشدد انًُخفط يٍ َاحٛح أخشٖ ٚغرخذو ٔ. انصٕسج انشلًٛح ٔانظٕاْش انًحٛطح تٓا

Low-pass Filter (Smoothing Filter)  ٔذجذس  .انشلًٛحنرحغٍٛ انظٕاْش انكثٛشج فٙ انصٕسج

اإلشاسج إنٗ أٌ ذطثٛك يششح انرشدد انؼانٙ ٚحغٍ انرفاصٛم انًكاَٛح فٙ انصٕسج ٔرنك 

ترعخٛى انرثاٍٚ انًحهٙ، األيش انز٘ ٚجؼهّ ٚظٓش تشكم جٛذ انظٕاْش انخطٛح أٔ انحٕاف 

edges .ٔنكٍ ْزا انًششح ال ٚحفع يؼهٕياخ انغطٕع فٙ يُاغك انرشدد انًكاَٙ انًُخفط ،

نهجًغ تٍٛ ذحغٍٛ  Edge Enhancement Filter ح يششح ذحغٍٛ انحٕافٔنمذ لذيد غشٚم

انرفاصٛم انًكاَٛح يغ انًحافظح ػهٗ يؼهٕياخ انغطٕع فٙ يُاغك انرشدد انًكاَٙ انًُخفط 

(Drury, 1993; Gibson, et al, 2000; Lillesand,et. al., 2004). ٔ يٍ انرششٛح انًكاَٙ ًٚكٍ ذطثٛك

نرششٛح ا فٙ يا ٚهٙ خطٕاخ ذطثٛك غشقٔ. convolution filteringانرششٛح تانطٙ  خالل

 نًؼانجح انصٕس انشلًٛح: 0202اٚشداط تاعرخذاو تشَايج انًكاَٙ 

فٙ  األيش انشئٛغٙ ػ ُٛشترأيا ًٚكٍ انٕصٕل إنٗ أٔايش انرششٛح انًكاَٙ  (0

َافزج نرظٓش  ٔتؼذ رنك ٚرى اخرٛاس أيش ٔاجٓح انرطثٛك، 

 ، أٔضُٚٓادٌٔ ذخ ػهٗ انصٕسج ٔفٙ ْزِ انحال ًٚكٍ ذطثٛك انًششحاخ 

 ٔتؼذ رنك ٚرى اخرٛاس أيش فٙ ٔاجٓح انرطثٛك،  األيش انشئٛغٙ ػ ُٛشتر
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 ذَّافزٔعرظٓش  لائًح تاألٔايش انفشػٛح ٔيُٓا ٚرى اخرٛاس أيش  نرظٓش

. 

 
 

 



alsaleh/default.aspx-http://faculty.ksu.edu.sa/geography 

 

ٔتؼذ رنك ٚعغػ ػهٗ أيش  ،تانعغػ ػهّٛ ٚرى اخرٛاس انًششح  جَافزفٙ  (0

Apply .نٛرى انرطثٛك ػهٗ انصٕسج انًؼشٔظح ػهٗ انشاشح 

 

 
 

يهف اعى يكاٌ ٔ ٚحذدشى  ،تانعغػ ػهّٛ ٚرى اخرٛاس انًششح  جَافزفٙ  (3

يهف اعى يكاٌ ٔٔٚحذد أٚعا  ،Input Fileصٕسج انًشاد اعرخذايٓا فٙ حمم نا

ٔتؼذ رنك ٚعغػ  ، Output File حممرٙ غثك ػهٛٓا انًششح ٔرنك فٙ صٕسج اننا

 .انًهف انز٘ ذى ذحذٚذِ انًهف يخضٌ فٙ ٌٔتاَرٓاء انؼًهٛح عٛكٕ OKػهٗ أيش 

 

 


