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Abstract 

Pictures of the long focal lengths cameras, suffer from the problem of limited 
depth of field.  Consequently, it is often difficult to obtain good focus for all 
objects in the picture. In this work, the problem of multi focus is solved by taking 
several pictures with different focus points, and then fusing them together to form 
a single image using image fusion method. Contrast of the source images is used 
as a measure to select the proper pixels (pixels with high focus) to obtain the 
fused (output) image. This work suggests using three statistical measures of 
contrast to calculate the pixels gradient magnitude. Those three measures are 
applied and compared with the traditional method of gradient magnitude measures 
(Sobel and Perwit) in Multi focus Image Fusion. The results show that the 
modified methods gave better results than Sobel and Perwit methods.  
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  ةاالحصائي الطرقدمج الصور ذات التركيز المتعدد باستخدام 

  الخالصة
الصور في الكاميرات ذات االبعاد البؤرية العالية تعاني من مشكلة محدودية عمـق       

يجة لذلك يكون من الصعب الحصول على تركيـز  نت). Depth of Field(حقل الصورة 
في هذا البحث تـم حـل مشـكلة    . الموجودة في الصورة) objects(جيد لكل المكونات 

التركيز المتعدد من خالل اخذ عدد من الصور لنفس المشـهد ولكـن بتراكيـز مختلفـة     
لمكونات هذه الصور حيث يظهر في كل صورة احد المكونات بشكل اوضح مـن بـاقي   

) Image Fusion(مكونات وبعد ذلك تدمج هذه الصور مع بعضها باسلوب دمج الصورال
تـم  . فيتم الحصول على صورة واحدة تكون فيها كل المكونات بنفس الدرجة من الوضوح

ذات الوضـوح  (المناسـبة  ) pixel(كمقياس الختيار النقطة ) Contrast(استخدام التباين 
في هـذا البحـث تـم اقتـراح     . ة بعد عملية الدمجللحصول على الصورة الناتج) االعلى

استخدام ثالث مقاييس للتباين عن طريق حساب نسبة الزيادة او النقصان في قيمة النقطـة  
)(Pixel gradient magnitude هذه المقاييس تـم تطبيقهـا عمليـا    . باسلوب احصائي

 gradientفي حسـاب الــ   ) Perwitو   Sobel(وتمت مقارنتها مع الطرق المعروفة 
magnitude وقد اثبتت نتائج عمليـة المقارنـة ان الطـرق    , في مشكلة التركيز المتعدد

  ).Perwitو   Sobel(المعدلة افضل من طرق 
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