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فورييرتحويل 
.فورييريتم تمثيل الصورة في المجال الترددي عن طريق تحويلھا باستخدام تحويل  

:المستمرفورييهتحويل رورييويل
وعكسه إلشارة مستمرة من الدرجة األولى بالعالقتين فورييريعطى تحويل 

وعكسه إلشارة مستمرة من الدرجة الثانية بالعالقتين فورييريعطى تحويل 



فورييرتحويل 
:تقطعالم فورييهتحويل 

وعكسه إلشارة متقطعة من الدرجة األولى بالعالقتينفورييريعطى تحويل وي ى ينورييري ب ى و رج ن ر إل و

حيصبح لدينا    بالتعويض العالقة
  

) spectrum(فورييرأو طيف تحويل  مطالحيث             
الط ف ط أ الط ة ) phase spectrum(و         زاوية الطور أو طيف الطور ا

و                      طاقة الطيف أو كثافة الطيف
  )power spectrum or spectrum intencity(



فورييرتحويل 
  

أمثلة على تحويل 
إلشارة ذات فوريير

بعد واحد 



فورييرتحويل 
:تقطع الثنائيالم فورييهتحويل  



فورييرتحويل 
:تقطع الثنائيالم فورييهتحويل  
التحويل:المتمركزفورييهطيف• على اعتمادا ذلك يتم و و يتم ذلك اعتمادا على التحويل:المتمركزفورييهطيف



فورييرتحويل 
:تقطع الثنائيالم فورييهتحويل  



فورييرتحويل 
:تقطع الثنائيالم فورييهتحويل  



فورييرتحويل 
:تقطع الثنائيالم فورييهتحويل  



ترشيح الصورة في المجال الترددي
:نقوم بالخطوات التالية في المجال الترددي ةترشيح الصورل

الدخلضرب١ f(xصورة y)بالقيمة( 1)x+yلمركزة ذلك و x(1-)بالقيمةf(x, y)صورة الدخلضرب١. yو ذلك لمركزة
.تحويلھا

ف٢ ل ت تقطها ةDFTال )fللق ) ( 1)x+y و f(x, y) (-1)x+yللقيمةDFTالمتقطعهحساب تحويل فوريي٢.
.F(u, v) التي تمثلھا

.H(u, v)بتابع المرشح  F(u, v)ضرب التابع٣.

.٣للتابع الناتج من الخطوةIDFTالعكسيهحساب تحويل فوريي٤. جي ع

.٤أخذ القيمة الحقيقية من ناتج الخطوة ٥.
الخطوة٦ ناتج x+y(1-)القيمةب٥ضرب (1-)القيمة ب ٥ضرب ناتج الخطوة٦. y.



ترشيح الصورة في المجال الترددي



ترشيح الصورة في المجال الترددي
أمثلة على بعض المرشحات المستخدمة



مرشح التمرير المنخفض المثالي
ILPFيرمز له •
بالشكلبهالخاصتحويلالتابعيعطى• ى لبص ويلبعي ب

قيمة محددة غير سالبة D0حيث        
D(u,v)  المسافة بينu,v إلى مركز مستطيل التردد.

(u, v)فإن مركز مستطيل التردد يكون عند النقطة  M*Nكانت الصورة بحجم  اذا = (M/2, N/2) )علل(
يعطى بالعالقة  D(u, v)وبالتالي فإن 

D(u v) = [(u M/2)2 + (v N/2) 2 ] 1/2D(u, v) = [(u - M/2)2 + (v - N/2) 2 ] 1/2



ILPFمرشح التمرير المنخفض المثالي
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ILPFمرشح التمرير المنخفض المثالي



BLPFللتمرير المنخفض بتروورثمرشح 
بالشكلبهالخاص تحويلالتابعيعطى
)Dث قاً( ا ط معطى سابقاD(u,v)حيث



BLPFللتمرير المنخفض بتروورثمرشح 
نحصل على النتيجة التالية ١٥المعطى في الشريحة  فورييهوتحويل  n=  ٢من أجل 

ماذا تالحظ؟ قارن

3-١٨



للتمرير المنخفض بتروورثمرشح الرنين في 
   BLPFال يحدث رنين في مرشح  n=  ١من أجل

  n=  ٢يالحظ الرنين اعتباراً من 



GLPFللتمرير المنخفضغوص مرشح 
بالشكلبهالخاص تحويلالتابعيعطى
)Dث قاً( ا ط معطى سابقاD(u , v)حيث



GLPFللتمرير المنخفضغوص مرشح 
نحصل على النتيجة التالية ١٥المعطى في الشريحة  فورييهمن أجل تحويل 
ماذا تالحظ؟ قارن

3-٢١



GLPFمرير المنخفضغوص للتمرشح 
.و ضمن ھذه المرشحات ال تظھر أي حاالت من الحلقية•
 وذلك للتعرف على النماذج الرئيسية أي التعرف على نموذج مشّوش  ويتم استخدام ھذا النوع من المرشحات •

له األصلية القيمة :استنباط القيمة األصلية له:استنباط



HPF رتفعمرير المالت اتمرشح
تعطى معادلتھا بالشكل

المرشحات ھذه من شھرة األكثر األنواع توضح التالية :واألمثلة التالية توضح األنواع األكثر شھرة من ھذه المرشحات:واألمثلة



HPF رتفعمرير المالت اتمرشح

مريم محمد ساعي. د


