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باستخذام  الرقميت لزيادة التباين االستشعار عن بعذ نشر بياناث صور

 0202ايرداسبرنامج 
 

 أ.د. هسوذ تي ػثذهللا الصالر

 الشٗاض –خاهؼح الولك سؼْد  - كل٘ح اٙداب -لسن الدغشاف٘ا 

 

 

لدِاص االستشؼاس ػي تُؼذ ػذد  radiometric resolution ٗسذد الْظْذ الشادْٗهتشٕ

دسخاخ الوم٘اط الشهادٕ التٖ صون ل٘سدل فِ٘ا األشؼح التٖ تصل إلَ٘ هي األخسام 

األسظ٘ح زسة كثافتِا )شذتِا(. ّتدة اإلشاسج إلٔ أى أغلة أخِضج االستشؼاس ػي تُؼذ 

 binary digitsّفما لوا ٗسؤ تاألسلام الثٌائ٘ح  bit-8 هي ًْع ٗكْى الْظْذ الشادْٗهتشٕ فِ٘ا

(bits) دسخح ) 652، إٔ أى الوم٘اط الشهادٕ فٖ صْسُا ٗتكْى هي
8
( تكْى ل٘وح 652=6

ّها تٌِ٘وا دسخاخ هختلفح هي اللْى الشهادٕ تضداد دكاًح  655األسْد فَ٘ صفش ّاألت٘ط 

تاتداٍ الصفش. ّػلٔ الشغن هي أى أخِض االستشؼاس ػي تُؼذ هصووح لتسدل األشؼح التٖ 

فٖ كاهل دسخاخ الوم٘اط الشهادٕ إال أى الظْاُش األسظ٘ح التٖ تكْى كو٘ح تصل إلِ٘ا 

األشؼح المادهح هٌِا تمغ فٖ غشفٖ الوم٘اط الشهادٕ لل٘لح خذا إرا ّخذخ. ّلِزا السثة فاى 

تتشكض فٖ  raw dataللصْس األصل٘ح )الخام(  histogramالم٘ن الشلو٘ح فٖ الوذسج التكشاسٕ 

هي الوم٘اط الشهادٕ، األهش الزٕ ٗؤدٕ إلٔ صؼْتح  التو٘٘ض ت٘ي  narrow rangeهذٓ ظ٘ك 

الظْاُش تصـشٗا. ّللتغلة ػلٔ ُزٍ الوشكلح تطثك غشٗمح ًشش الث٘اًاخ لضٗادج التثاٗي 

contrast stretching  ّرلك لٌشش الم٘ن الشلو٘ح فٖ الصْسج ػلٔ كاهل الوم٘اط الشهادٕ. ّٗدة

هطلة أساسٖ هغ خو٘غ غشق تسس٘ي صْس االستشؼاس  التزك٘ش تأى تطث٘ك ُزٍ الطشٗمح ٗؼذ

 لنشر القٌم الرقمٌة على كلمل المقٌلس الرملدي منهل: اسللٌ توجد العدٌد من األّ ػي تُؼذ.
وبتطبٌق هذه linear stretch (minimum-maximum stretch ،)الخطً  ًشش الث٘اًاخااسلو  ( 1

ة بللتاسلوي على كلمل المقٌلس وذلك الطرٌقة ٌنشر الحلاس  اآللً تلقلئٌل القٌم الرقمٌ
بوضع أدنى قٌمة فً المدرج التكراري للصورة األصلٌة عند الصفر وأعلى قٌمة 

 .522فٌه عند 
وهو أٌضل  standard deviation stretchبلالنحراف المعٌلري  ًشش الث٘اًاخااسلو  ( 5

لطرٌقة ٌنشر الحلاس  اآللً تلقلئٌل غللبٌة القٌم وبتطبٌق هذه ا ،ااسلو  نشر خطً
الرقمٌة بللتاسلوي على كلمل المقٌلس ماستخدمل االنحراف المعٌلري لتحدٌد القٌم 

 .522الدنٌل التً توضع عند الصفر والقٌم العلٌل التً توضع عند 
 وهو histogram equalization stretch ًشش الث٘اًاخ ّفما للوذسج التكشاسٕااسلو  ( 3

، وبتطبٌق هذه الطرٌقة ٌنشر الحلاس  اآللً تلقلئٌل non-linearااسلو  نشر غٌر خطً 
القٌم الرقمٌة على كلمل المقٌلس وذلك بوضع أدنى قٌمة فً المدرج التكراري 

، ولكن حٌز المقٌلس الذي 522للصورة األصلٌة عند الصفر وأعلى قٌمة فٌه عند 

ٌث ٌعطى حٌزا أكبر من المقٌلس للفئلت ٌعطى لكل فئة ٌعتمد على التكرار فٌهل. ح
 التً ٌكون التكرار فٌهل عللً والعكس صحٌح.

هو االاسلو   بلالنحراف المعٌلري ًشش الث٘اًاخااسلو  تدذس اإلشاسج إلٔ أى ّ

، أي أنه ٌطبق تلقلئٌل عند عرض الصورة على فً برنلمج اٌرداس defaultاالفتراضً 
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مح ًشش ت٘اًاخ صْس االستشؼاس ػي تؼذ الشلو٘ح غشٗفٖ ها ٗلٖ خطْاخ تطث٘ك ّ .الشلشة

 :6202لضٗادج التثاٗي تاستخذام تشًاهح اٗشداط

تالعغػ ػلٔ   ّتؼذ رلك ٗتن اخت٘اس أهش  ٌٗشػ األهش الشئ٘سٖ  -0

 لائوح تاألّاهش الفشػ٘ح لٌشش الث٘اًاخ.لتظِش الوثلث الصغ٘ش الوملْب فٖ اسفلَ 

 

 
 

فئًَ ٗوكي تخضٗي ٘اًاخ ّتطث٘مَ ػلٔ الصْسج ًشش الث أٗا هي أسال٘ة تؼذ اخت٘اس -6

فٖ هلف خاص تِا ل٘وكي ػشظِا  snapshotػلٔ شكل لمطح الوسسٌح الصْسج 

 ػلٔ الشاشح.
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ػول٘اخ الوؼالدح ػلٔ الصْسج الوؼشّظح ػلٔ الشاشح ػٌذ االًتِاء هي تطث٘ك  -3

ذ س٘طلة هٌك تأك٘الثشًاهح  ّالشغثح فٖ إغاللِا أّ فتر هلف صْسج أخشٓ فئى

تخضٌِٗا أّ ػذهَ، ٌّٗصر تؼذم تخضٌِٗا ألى ػولَ٘ التخضٗي تتن ػلٔ هلف الصْسج 

 األصل٘ح.

 

 
  

 

 


