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 الضوئً الماسح او المرقم جهاز باستخدام الحاسبة الى معٌنة خارطة ادخال عند

 البداٌة فً انها اذ االحداثٌات، لنظام هندسً تصحٌح واجراء تعدٌل الى تحتاج فانها

 حالة فً المربع االنج ضمن النقاط عدد او (االنجات )  المرقم لوحة باحداثٌات تدخل

 الخارطة هذه عادة .الرقمٌة الكامرة او الضوئً الماسح بجهاز المصورة الخرٌطة

 لجعلها .الجغرافٌة المعلومات نظم ببرامج لالستخدام مالئمة غٌر االولً بشكلها

 مناسب، احداثٌات بنظام معرفة رقمٌة خارطة الى تحوٌلها ٌجب لالستخدام مالئمة

 احداثٌات تحوٌل ٌتم الحالة وبهذه الهندسً التعدٌل او بالتحوٌل تسمى العملٌة هذه

 لكً  UTM-WGS84 ٌستخدم وعادة معٌن مسقط احداثٌات الى االولٌة الخارطة

 .الجغرافٌة البٌانات قاعدة فً الخرائط بقٌة مع المدخلة الخارطة تتطابق

  ارضً ضبط نقاط مجموعة استخدام عملٌة هو: الهندسي التحويل او التصحيح 

control points وذلك الهندسً الشكل لتحوٌل رٌاضٌة معادالت ومجموعة 

 وفق الجوٌة اوالصور الفضائٌة الصور او الرقمٌة الخارطة وتسجٌل تعدٌل لغرض

  . الجغرافٌة المعلومات نظم فً شائعة عملٌة وهذه ، مالئم ومسقط احداثٌات نظام

 خارطة الى صورة او خارطة الى خارطة تحويل -

 الضوئً الماسح او المرقم بجهاز الخارطة احداثٌات من الخارطة تحوٌل ٌتم وفٌها

 واالعمدة الخطوط قٌم تحوٌل او ،  UTM-WGS84 مثل  مسقط احداثٌات الى

  االرضً باالسناد اٌضا العملٌة وتسمى مسقطٌة احداثٌات الى الفضائٌة للصور

Georeferencing ًلبناء رٌاضٌة معادالت مجموعة تستخدم االحوال كل وف 

 .ارضً ضبط نقاط مجموعة على اعتمادا اخر مسقط من للتحوٌل الرٌاضً المودٌل

 Source point االصلٌة الخرٌطة من كل على االرضً الضبط نقاط اختٌار اثناء

 فً خطأ ٌحصل قد destination point علٌها التصحٌح ٌتم التً والخرٌطة

 بالجذر تسمى بقٌمة تحدد معٌنة حدود ضمن مقبوال ٌكون والخطأ مواقعها تحدٌد

 ٌحدد وهو root mean square (RMS) error الخطاء لمعدل التربٌعً

 بٌن الموقع فً الزحف مقدار ٌقٌس انه اذ الهندسً التحوٌل عملٌة كفاءة نوعٌة

   . االرضً الضبط لنقاط والمخمن الحقٌقً الموقع
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  Transformation methodsالهندسيالتحويل طرق  -

توجد طرق عدة للتحوٌل من نظام احداثٌات 

الى اخر وكل طرق تمٌز بمقدار حفاظها 

على الخصائص الهندسٌة للخارطة  وذلك 

بتغٌر الموقع واالتجاه وتغٌر منتظم المقٌاس 

والى تغٌر فً الشكل والحجم وهذه االنواع 

 :هً 

    تحوٌل المساحة المتساوٌة -(أ

equiarea T.  وهذا ٌسمح بتدوٌر الشكل

 .المستطٌل مع الحفاظ على الشكل والحجم 

  .similarity Tالتحوٌل المتشابه  -(ب

ٌسمح بالتدوٌر لشكل المستطٌل مع الحفاظ 

 .  الحجمعلى الشكل دون 
 

بالتشوٌه الزاوي للمستطٌل مع الحفاظ على توازي ٌسمح  .Affine T(. جـ

 .  االضالع
ٌسمح بالتشوٌه الزاوي والطولً للشكل   .projective T التحوٌل االسقاطً -(د

 الهندسً ، وبذلك ٌسمح لتحوٌل الشكل والمستطٌل الى شكل غٌر نظامً 
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وفٌه ٌحصل تشوٌه فً الخارطة :  Rubber sheetingالتلويح المطاطي  -( هـ

وذلك بسبب التسجٌل غٌر المكتمل فً انهاء الخارطة ، فقدان نقاط   sourceاالصلٌة 

ٌعمل على تصحٌح الخارطة من خالل . الضبط فً الخارطة االصلٌة او اسباب اخرى 

، وفٌه ٌتم التصحٌح بٌن االصل والهدف قدر المستطاع  لالحداثٌاتالتعدٌل الهندسً 

وخالل عملٌة التصحٌح ٌسحب الشكل جانبا مثل اللوح المطاطً وفٌه ٌسمح بالحفاظ 

على استقامة الخطوط وٌستخدم التلوٌح المطاطً لزٌادة الدقة بالتطابق المكانً بٌن 

 الخرائط المختلفة وذلك لتقلٌل نسبة الخطأ فً التطابق المكانً

وفٌه ٌتم مطابقة وتعدٌل عوارض  Edge matchingمطابقة الحواف  -( و

خارطة االصل نسبة لعوارض خارطة الهدف اعتمادا على العوارض المشتركة عند 

    .الحواف المتطابقة او المشتركة 

 مطابقة الحواف

التلوٌح المطاطً   
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التصحيح الهندسي للمعلومات المكانية. 5: تطبيق عملي   

 ArcGIS v.10.2 تطبٌق على برنامج 

 -:وٌتضمن 

تعرٌف الطالب على اجراء التصحٌح الهندسً للبٌانات الجغرافٌة -

 .  التً ٌتم ادخالها الى قاعدة المعلومات الجغرافٌة

ما هو الفرق بٌن احداثٌات شاشة الحاسبة واالحداثٌات الجغرافٌة قبل -

 .  وبعد اجراء التصحٌح الهندسً 

ما هو دور التصحٌح الهندسً فً جعل البٌانات الجغرافٌة متطابقة -

 . مكانٌة باالعتماد على التصحٌح الهندسً

دور التصحٌح الهندسً فً الحصول على القٌاسات الهندسٌة -

 .  الصحٌحة والدقٌقة

التصحٌح  الجراءما هً اهم الطرق المستخدمة فً البرنامج -

 الهندسً 

 ساعة( 2: )المدة الزمنٌة

   اوفرهٌدشخصٌة ، جهازا عرض  البتوبحاسبة : ادوات العمل


