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إعذاد صور نسب النطاقات باستخذام برنامج 

 0202ايرداس 

 

 أ.د. يحًذ تٍ عثذهللا انصانح

 انشٌاض –خايعح انًهك سعٕد  - كهٍح اَداب -لسى اندغشافٍا 

 

 imageُْا ْٕ لسًح َطالاخ انصٕسج  Band Ratioingانًمصٕد تُسة انُطالاخ 

division ٍك ْزِ انطشٌمح عًهٍح حساتٍح يتعذدج األغٍاف تٓذف انتحسٍٍ. ٌٔستخذو نتطث

تطثك عهى تٍاَاخ َطالٍٍ يٍ َطالاخ انصٕسج يتعذدج األغٍاف، حٍث ٌُسة َطاق إنى آخش 

أحذ انُطالاخ عهى َظٍشاتٓا )يا ٌماتهٓا( فً انُطاق اَخش،   pixels ٔرنك تمسًح  لٍى خالٌا 

ًم انعذٌذ يٍ ٔتٓزا ٌتى انحصٕل عهى تٍاَاخ صٕسج "خذٌذج" ًْ صٕسج انُسثح. ًٌٔكٍ ع

 33انُسة تٍٍ َطالاخ انصٕس يتعذدج األغٍاف، فعهى سثٍم انًثال، ًٌكٍ انحصٕل عهى 

. TM( تٍٍ َطالاخ األشعح انًُعكسح انستح نهًاسح انًٕظٕعً 33=  ]0-6 [× 6َسثح )

أي أٌ كم َطالٍٍ ٌكٌٕ نًٓا َسثتٍٍ يثم  reciprocalٔنكٍ َصف ْزِ انُسة ٌكٌٕ تثادنً 

 2313. ٔفً تشَايح اٌشداس 1-َطاق\2-ٔصٕسج َسثح َطاق 2-َطاق \1-قصٕسج َسثح َطا

يثم  انًُارج انًعذج فً أيش انًؤششاخ  تعطًٌكٍ تطثٍك ْزِ انطشٌمح يٍ خالل 

IR/R  أٔ يٍ خالل أيش انعًهٍاخ انشٌاظٍح . 
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أيش تاستخذاو  يٍ انُسةلهٍم انحصٕل عهى عذد فمػ ًٌكٍ تدة اإلشاسج إنى أَّ 

تطثٍك عًهٍح انمسًح يٍ خالل أيش انعًهٍاخ انشٌاظٍح ، كًا أٌ انًؤششاخ 

ٍاَاخ صٕستً َطالٍٍ تغطٍاٌ يُطمح عهى ت 2313تثشَايح اٌشداس  

َتٍدح خٍذج تم لذ ٌكٌٕ انُاتح صٕسج تٍعاء ٔرنك ستًا ٌعٕد نٕخٕد لٍى  لذ ال تعطًساحهٍح 

، عهى األلم خزئٍا، تاتثاع انخطٕاخ انًشكهحْزِ ًٌٔكٍ انتغهة عهى  صفشٌح فً انصٕسج.

 انتانٍح:

نتظٓش َافزج  س أيش تُاء ًَٕرج ٔتعذ رنك ٌتى اختٍا ( ٌُشػ األيش انشئٍسً 1

. 

نتظٓش يهفاخ انًُارج ٔيُٓا ٌفتح  ٌعغػ عهى أيش فتح يهف  ( فً َافزج 2

 يثال. Ratios.gmdثى ٌعاد حفظّ تاسى خذٌذ  يهف 
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يٍ  Ratios.gmd( نتفادي انخطأ ٔانتعذٌم عهى انًهف األصهً ٌغهك انًهف ثى ٌفتح يهف 3

 ٔرنك عهى انُحٕ انتانً: خذٌذ نهتعذٌم عهٍّ
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فً انًُٕرج تانعغػ عهٍٓا يشتٍٍ   تفتح اداج يذخالخ تٍاَاخ انصٕسجأ( 

ٔفً ْزِ انُافزج ٌدة تحذٌذ يكاٌ ٔاسى انصٕسج   يتتاتعتٍٍ ٔستفح َافزج

، ثى اظغػ عهى أيش يتعذدج األغٍاف انًشاد استخذاو َطالاتٓا إلَتاج صٕس َسة انُطالاخ

OK. 
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تانعغػ عهٍٓا يشتٍٍ يتتاتعتٍٍ ٔستفح  ح اداج انذانح  فً انًُٕرج ب( تفت

ٔفً ْزِ انُافزج ٌدة انتعذٌم عهى انذانح نهحصٕل عهى  َافزج 

صٕسج انُسثح انًطهٕتح ٔرنك تتغٍٍش سلى انُطاق انًمسٕو ٔسلى انُطاق انًمسٕو عهٍّ فٍٓا، 

 .OKٔتعذ رنك انعغػ عهى أيش 
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تانعغػ عهٍٓا يشتٍٍ يتتاتعتٍٍ ٔستفح  خ فً انًُٕرج ج( تفتح اداج انًخشخا

ٔفً ْزِ انُافزج ٌدة تحذٌذ يكاٌ ٔاسى صٕسج انُسثح انًشاد  َافزج 

 نتتى انعًهٍح. OKإعذادْا، ٔتعذ رنك انعغػ عهى أيش 
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نتظٓش لائًح  ٌعغػ عهى أيش فً َافزج انًُٕرج ( تعذ إكًال عًهٍاخ انخطٕج انساتمح 4

، ٔتانعغػ عهٍّ ستظٓش َافزج عًهٍح انًعاندح، انفشعٍح، ٔيُٓا ٌتى اختٍاس أيش تاألٔايش 

ٌٔدة االَتظاس حتى تكتًم انعًهٍح ٔتزنك تكٌٕ صٕسج انُسثح يخزَح فً يهفٓا انزي تى 

 تحذٌذ اسًّ ٔيكاَح.
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يش عذو ( تعذ االَتٓاء يٍ عًهٍح إعذاد صٕسج َسثح يعٍُح تغهك َافزج انًُٕرج ٌٔتى اختٍاس أ5

 تخزٌٍ انتعذٌالخ عهى انًُٕرج.

 

 

 


