
---- ٢٠١٣، ١٠ - ١ ص  ،٢العدد   ،١٣المجلة العراقیة الوطنیة لعلوم األرض، المجلد   -----   

١ 

 قدر من التباین  أعلىالتي تمتلك خلطة من الحزم الطیفیة اقتراح طریقة جدیدة الختیار 

  ة ملونةكمرئی عرضها  ألجل األطیافللمرئیة المتعددة 

         
  برهاويضیاء حازم 

  ركز التحسس النائيم

  امعة الموصلج

  
  ) ١٢/١٢/٢٠١٢ ،  تاریخ القبول  ٢٠/٦/٢٠١٢ تاریخ االستالم( 

  

  الملخص

  

 تباینقدر من ال أعلىالتي تمتلك  خلطة من الحزم الطیفیةح هذا البحث طریقة جدیدة الختیار یقتر 

الحزم لترتیب خلطات  األساسیةالطریقة المقترحة تستخدم تحویل المركبات . األطیافلمرئیة المتعددة ا لتكوین

الموجودة في ثالث حزم  دمج المعلومات أوتتكون من خلط  المرئیة الملونة .حسب قیمة التباین الطیفیة

وبالتالي  األلوانكبیرة في عرض مرئیات ملونة تحوي تباین واضح في  أهمیةلها الطریقة المقترحة  .طیفیة

  .تحوي اكبر قدر ممكن من المعلومات

  .حزم طیفیة أساسیة،مركبات تحلیل  مركبات طیفیة، ،األطیافمتعددة  اتمرئی :الكلمات الدالة
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ABSTRACT  

This paper propose new method for band combination selection that have 
highest variance from multi-spectral image bands to create color composite image. 
The proposed method benefit from principal components transform to select band 
combination. Color composite image can be created from information blending of 
three spectral bands. The proposed method has great importance in displaying high 
contrasted color images. 
Keywords: Multispetral Images, Spetral Bands, Combination, principal 
compoment analysis. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



  ضیاء حازم سلیمان
 

 

2

 

 

  المقدمة

  یتم تكوین المرئیات الملونة من . رة في تطبیقات التحسس النائيكبی أهمیةیوجد للمرئیات الملونة 

 )Multispectral sensors( األطیافللمتحسسات متعددة ) Spectral bands( دمج الحزم الطیفیة

  یتم تكوین المرئیة الملونة على شاشة الكومبیوتر بوضع واحدة. الصناعیة األقمارالمحمولة على متن 

 األخضرمركبة اللون ، األحمرمركبة اللون ( األساسیةمركبات اللون الثالثة  إحدىمن الحزم الطیفیة في 

تكون المرئیة  التي) Band combinations(اختیار خلطات الحزم الطیفیة  إن). األزرقومركبة اللون 

لنباتات المراد دراستها مثل الصخور والمعادن وا األرضیةالملونة باالعتماد على الخصائص الطیفیة للموارد 

 ،تساعد في اختیار خلطات الحزم الطیفیة إحصائیةكما یوجد طرق . وعلى نوع التطبیق المستهدف، والتربة

  .الطریقة المقترحة في هذا البحث تصنف ضمن الطرق المساعدة

في مركبة اللون ) Red band(المرئي  األحمریوجد خلطة ناتجة من وضع الحزمة الطیفیة للون 

وضع و  األخضرفي مركبة اللون ) Green band(المرئي  األخضرمة الطیفیة للون وضع الحز و  األحمر

المرئیة المتكونة من هذه . األزرقفي مركبة اللون ) Blue band(المرئي  األزرقالحزمة الطیفیة للون 

 من االختیارات المشهورة التي تربط ).True color composite( الحقیقیةالخلطة تسمى المرئیة الملونة 

  هي وضع الحزمة الطیفیة تحت الحمراء القریبة  األساسیةبین الحزم الطیفیة ومركبات اللون الثالثة 

)Near Infrared ( في مركبةالمرئي  األحمروضع الحزمة الطیفیة للون و  األحمرفي مركبة اللون  

مرئیة المتكونة من ال. األزرقفي مركبة اللون المرئي  األخضروضع الحزمة الطیفیة للون و  األخضر اللون

  أهمیةهذه الخلطة لها ). False color composite( هذه الخلطة تسمى المرئیة الملونة الكاذبة

  تعكس النباتات في الجزء المرئي من الطیف الكهرومغناطیسي . كبیرة في دراسة ومراقبة النباتات

)Visible electromagnetic spectrum (  لهذا تكتسب النباتات اللون و  األخضركمیة كبیرة من اللون

تحت  األشعةفي منطقة  األشعةالنباتات تعكس كمیة اكبر من  إن .الحقیقیة في المرئیة الملونة األخضر

الحمراء القریبة من الطیف الكهرومغناطیسي لذلك تظهر النباتات في المرئیة الملونة الكاذبة بلون ازرق 

عن ) Land use( األراضي استخدامات أنواعملونة لتمییز یمكن استخدام المرئیات ال. ارجواني أومحمر 

  ).RGB( األساسیةفي مركبات اللون  ٤-٥-٣  أو  ٥-٤-٣ خلطتي الحزم الطیفیة إحدىطریق وضع 

دراسة بیئة الكرة ، للمرئیات الملونة في دراسات التحسس النائي مثل دراسة التربة أخرىیوجد تطبیقات 

التخطیط العمراني للمدن ودراسة الظواهر ، شبكات طرق النقل إنشاء، طاتدراسة البحار والمحی، األرضیة

  .(Jensen, 2005, Shalaby 2010) الجیولوجیة
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  خلطة أحسنكیفیة اختیار 

 أعلىالتي تظهر  لتكوین المرئیة الملونةخلطة من الحزم الطیفیة  أفضلیوجد صعوبة في اختیار  

 إحصائیةطریقة  حااقتر  تم .علومات الموجودة في المرئیة بسهولةوبالتالي تمییز الم األلوانتباین في 

)statistical approach( علیها  أطلق)Optimum Index Factor OIF ((Kujjo, 2010).  حسب

 قیمة التباین الكلي أساسعلى حزم طیفیة  ٣ هذه الطریقة یتم ترتیب الخلطات المكونة من

)total variance( بط وقیمة معامالت الترا)correlation coefficients (یتم . الطیفیة الموجود بین الحزم

تعطى للخلطات التي تعطي اكبر  األكبرحیث القیم ، األصغر إلى األكبرتنازلیا من ) (ترتیب قیم 

یتم حساب قیمة . في المعلومات )redundancy(واقل تكرار ) standard deviation( انحراف معیاري

  :المعادلة الریاضیة التالیة وفق  )(

 =  ……………………………………………………….….1 

 

  .تمثل قیمة االنحراف المعیاري لكل حزمة طیفیة  حیث 

  .حزمتین من الحزم الطیفیة الثالثةتمثل قیمة الترابط بین كل         

  

المستخدمة لتكوین  الحزم الطیفیة انت خلطة كلما ك اكبر )OIF(قیمة  لما كانتك ورد سابقاكما 

  .أكثرالمرئیة الملونة تحوي معلومات 

  

  

  )األساسیةتحویل المركبات 

لتحسین عرض  principal components transform)(تحویل المركبات األساسیة  یستخدم

تمتلك قیم ترابط عالیة  األطیافمرئیات المتعددة لل فیةالحزم الطی .األطیاف متعددةمرئیات التحسس النائي 

تحویل المركبات  یمثل .كبیر للمعلومات فیها ود تكراروج إلىوبالتالي یؤدي  )high correlated(فیما بینها 

ویستخدم  )multivariate statistical technique(لمعالجة المتغیرات المتعددة  إحصائیةتقنیة  األساسیة

مركبات  إلى المترابطة )الحزم الطیفیةمرئیات ( عن طریق تحویل المتغیرات المتعددة معلوماتار اللتقلیل تكر 

الناتجة من المرئیات  أووبالتالي المتغیرات ). orthogonal principal components(متعامدة  أساسیة

مما ) higher variation( أعلىوالتي تمتلك تباین ) uncorrelated(تكون غیر مترابطة  عملیة التحویل

  .(Jensen, 2005) یعني سهولة اكبر في استخراج المعلومات منها

 یساوي عدد األساسیةلتحویل المركبات  اإلخراجتغیرات التي تمثل م )pc( األساسیةعدد المركبات 

 أعلىتلك تم )pc1( األولىالمركبة . اإلدخالمتغیرات  التي تمثل األطیافالحزم الطیفیة في المرئیة المتعددة 

  . مركبة آخر إلىتباین وهكذا نزوال  أعلىتمتلك ثاني  )pc2(والمركبة الثانیة  تباین
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  :وفق الخطوات التالیة األساسیةیتم حساب تحویل المركبات 

  

 :كما یلي )covariance matrix( یتم حساب مصفوفة التباین المشترك  - ١

  

 =     = 1,2, … N  …………………………2 

 
  

  .یمثل معدل قیم النقاط المضیئة في مرئیة الحزمة الطیفیة цتمثل قیمة النقطة المضیئة و  xحیث 

  

من مصفوفة التباین المشترك باستخدام طرق التحلیل  eigenvalues λ و eigenvectors یتم حساب  - ٢

 العددي

  : األساسیةالمركبات  إلى األصلیةرئیة المعادلة التالیة لتحویل الم یتم تطبیق  - ٣

 

 =  = 1n   ………………………………………….………3 

  
  

المرئیة المتعددة  الحزم الطیفیة في( اإلدخالمتغیرات تمثل  bv، األساسیةتمثل المركبات   pcحیث 
  .(Jensen, 2005) اإلدخالعدد متغیرات   nو  eigenvectorsتمثل قیم  a ،)األطیاف
  

  

  الطریقة المقترحة

  األطیافللمرئیة المتعددة خلطة من الحزم الطیفیة  أفضلیقترح هذا البحث طریقة جدیدة الختیار 

 principal components( األساسیةالطریقة المقترحة تستخدم تحویل المركبات . لتكوین مرئیة ملونة

transform(  تحویل المركبات  إن الفكرة التي تقول إلىاستنادا ، خلطة من الحزم الطیفیة  لأفضالختیار

مما یعني  أعلىتمتلك تباین  متغیرات غیر مترابطة إلى المترابطة  )الحزم الطیفیة( یحول المتغیرات األساسیة

 ،مترابطة غیر التي تعمل مع متغیرات الطریقة المقترحة يوبالتال. منها سهولة اكبر في استخراج المعلومات

الطریقة المقترحة تنتج مرئیات ذات تباین  وعلیه. تعمل مع متغیرات مترابطة التي) OIF(من طریقة  أكفأ

  .األرضیة األغطیةلوني اكبر مما یوفر سهولة اكبر في فصل 

لتكوین مرئیة ملونة  نتبای أعلىالتي تمتلك  خلطة من الحزم الطیفیة أفضلالطریقة المقترحة الختیار 

  :تعمل وفق الخطوات التالیة 

  

  :وفق المعادلة التالیة من الحزم الطیفیة  nحساب عدد الخلطات التي یمكن تكوینھا من  -١
  

…………………………………………………..4 
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دد من سینتج لدینا ع في وقت واحدمن المتغیرات )  nمن  k( اخذ سیتم من المتغیرات nكان لدینا  إذا

  ):factorial(ملیة عتعني  !عملیة الضرب والعالمة  إلىتشیر * العالمة  .Cیساوي  لخلطات 

  
n factorial ……………………………..… 5 

  

حزم  ٣لكل  األساسیة من خالل حساب تحویل المركبات )eigenvalues vector(حساب قیم المتجه   -٢

  ).3(ة حسب المعادل خلطة كل طیفیة التي تكون

  

حیث كل قیمة . في بعضها )λ )eigenvalues vector حاصل ضرب القیم الثالثة الموجودة في إیجاد  -٣

  : وكما یلي لها لةالمقاب األساسیةالمركبة في ) variance(قیمة التباین  مثلت eigenvaluesفي 

  
grade = ……………………………………………………...6 

  

حسب   Cالتي تساوي قیمة  الخلطات بعدد grade القیم عدد من یحتويجدول  سیتكون لدینا حیث

  ).٤(المعادلة 

  

والتي  قیمة في الجدول أولتصبح  وبالتالي .یتم ترتیب قیم الجدول المكون في الخطوة السابقة تنازلیا  - ٤

 خلطة منال تمثلالخلطة المقابلة لها  أنوهذا یعني  )rank(رتبة  أعلىتمثل  grade أعلىتحمل 

ني قیمة في وثا. المرئیة الملونةتكون  أنالتي یمكن و  تباین واقل ترابط أعلىالتي تمتلك  الحزم الطیفیة

 .نهایة الجدول إلىوهكذا  تباین أعلىالتي تمتلك ثاني  خلطةال الجدول تمثل

  

 تكون المرئیة تباین هي التي أعلى عطيالتي ت حسب هذه الطریقة خلطة الحزم الطیفیة  آخربكالم 

  .الملونة التي تحوي اكبر قدر من المعلومات

  

  

  النتائج

الختبار الطریقة المقترحة في هذا  جزء من محافظة نینوىهر فیه ظمشهد فضائي تم استخدام 

في اختبار طریقة االختیار بواسطة المركبات  )١,٢,٣,٤,٥,٧(وقد تم االعتماد على الحزم الطیفیة  .البحث

عنصر یمثل عدد سیتكون لدینا جدول مكون من عشرین  اذٱ حزم طیفیة ةلدینا ست بما انه .األساسیة

التي  خلطةالیمثل  )٢٠رتبة (في الجدول  عنصر أول حیث .تكوینها مرتبة ترتیبا تنازلیا التي یمكن الخلطات

یمثل ) ١رتبة (عنصر في الجدول  وآخر .وفق الطریقة المقترحةتباین لتكوین المرئیة الملونة  أعلىتمتلك 

  :وكما یلي وفق الطریقة المقترحة عند تكوین المرئیة الملونة تباینالخلطة التي تحوي اقل قدر من ال
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  .ازلیا حسب الرتبةنالخلطات المكونة مرتبة ت: ١ جدول ال
  

Band  Band Band Rank 
1 4 5 20 
3 4 5 19 
4 5 7 18 
1 4 7 17 
2 4 5 17 
3 4 7 15 
1 5 7 14 
3 5 7 13 
2 4 7 12 
1 3 5 11 
1 3 4 10 
2 5 7 9 
1 3 7 8 
2 3 5 7 
2 3 4 7 
1 2 5 5 
1 2 4 4 
1 2 7 3 
2 3 7 2 
1 2 3 1 

 
  
  
  

رئیة الملونة هي الخلطة الم وینكلت التي تحوي اكبر قدر من التباین خلطةالحسب الجدول السابق 

الخلطة التي تكون مرئیة  لكهرومغناطیسيوفق مفاهیم الطیف ا ).١,٤,٥(والمكونة من الحزم الطیفیة  األولى

تكون  أنیجب  الحزم الثالثةو . حزم طیفیة ٣تتكون من  أن تحوي اكبر قدر من المعلومات یجب والتي ملونة

 ضمن نطاق الطیفالحزم  إحدى األولى مثل الحزمةت، مثال تحوي اقل قدر من الترابط أوغیر مترابطة 

 TMللمتحسس  حت الحمراء القریبةت ٤تمثل الحزمة الطیفیة رقم  والحزمة الثانیة TMللمتحسس  يالمرئ

 )middle infraredتحت الحمراء المتوسطة ( ٧رقم  أو ٥رقم  أماالطیفیتین  الحزمتین إحدىوالثالثة تمثل 

الجدول  .(Beauchemin et. al., 2001) یحقق هذا المفهوم أعالهوالجدول المكون في ،  TMللمتحسس 

التي تحوي اقل قدر  لخلطات من الحزم الطیفیةا في هذا البحث  الختیاراءة الطریقة المقترحة السابق یبرز كف

الحظ الخلطات في الجدول ( الملونة لعرض المرئیات من الترابط وبالتالي تحوي اكبر قدر من المعلومات 

تحوي عدد  ل مع مرئیاتوتبرز كفاءة الطریقة بصورة اكبر عند التعام. )١٢مرتبة رقم  إلى ٢٠مرتبة رقم  من

 عند معالجة المرئیات أو، )hyperspectral images(اكبر من المتغیرات مثل المرئیات الفائقة الطیفیة 
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الملتقطة بواسطة  أو )multi-temporal images( من فترة زمنیة أكثرالملتقطة في  األطیافالمتعددة 

 یاناتمیع من البالسابقة یتم تكوین مجا لةاألمثفي جمیع ، )multi-sensor images( من متحسس أكثر

)datasets(  من مرئیات تحوي عدد كبیر من المتغیرات) بضع مئات أوبضع عشرات.(  

 األربعةوهذه المرئیات  .في الجدول األولى األربعةات من الخلط كاذبة ملونة اتمرئی أربع تم تكوین

   األسفل إلى األعلىرتیب بصورة تنازلیة من حسب الت تباینكبر قدر من التمثل المرئیات التي تحوي ا

   ).١شكل ال( انظر). ١٧،  ١٨،  ١٩،  ٢٠حسب الرتبة (

 األربعةوهذه المرئیات . في الجدول األخیرة األربعةمن الخلطات  كاذبة مرئیات ملونة أربع تم تكوین

   األسفل إلى ألعلىاحسب الترتیب بصورة تنازلیة من  ت التي تحوي اقل قدر من التباینتمثل المرئیا

  ). ٢ شكلال( انظر  ).١،  ٢،  ٣،  ٤ حسب الرتبة(

  

  

  

  

  االستنتاجات

  

  :التالیة  اجاتتاالستن إلىتوصل هذا البحث   

  

قدر من التباین  أعلىالتي تحوي  خلطة من الحزم الطیفیة اختیار كفاءة عالیة فيالطریقة المقترحة  أبدت -١

تحویل المركبات  تعتمد على معالجة المتغیرات المتعددة في فضاءالطریقة  آلیة النلتكوین مرئیة ملونة 

  .حیث المتغیرات غیر مترابطة، األساسیة

وبالتالي تحوي  األلوانفي  واضح تحوي تباینالطریقة المقترحة الكبیرة في عرض مرئیات ملونة  أهمیة -٢

للمشهد الفضائي  كان لدینا عدد كبیر من المتغیرات إذاخصوصا  من المعلومات ممكن اكبر قدر

  .الواحد

یفیة حسب ما تحویه كل خلطة من تغایر في الحزم الط رتبة لكل خلطة من خلطات أووزن  إعطاء   -٣

 .المعلومات
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  .الخلطات األربع األكثر تباین حسب الجدول: ١الشكل 
 
 

Rank 20, Bands Combination 1,4,5              Rank 19, Bands Combination 3,4,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rank 18, Bands Combination 4,5,7             Rank 17, Bands Combination 1,4,7 
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  .الخلطات األربع األقل تباین حسب الجدول:  ٢الشكل 
  
  

Rank 4, Bands Combination 1,2,4              Rank 3, Bands Combination 1,2,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rank 2, Bands Combination 2,3,7              Rank 1, Bands Combination 1,2,3 
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