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 الشكل على ٌحافظ مسقط:  conformal projection  المتوافق المسقط .1

 فً كبٌرة تشوه الى ٌؤدي وهذا متعامدة، فٌه االحداثٌات شبكة وتكون المحلً،

 فً متساوي المقٌاس فٌه وٌكون . االحداثٌات خطوط سلسلة بٌن المحصورة المساحة

 فً الشكل على ٌحافظ مسقط ٌوجد ال .والصادي السٌنً المحورٌن اتجاهً

 كون مالحٌة الغراض ٌفٌد المسقط وهذا .االرض سطح من الشاسعة المساحات

   .ثابت اتجاه لها الخرٌطة على ترسم التً المستقٌمة الخطوط

 

 ٌبقً المسقط وهذا : Equal area projections  المتساوٌة المساحة مسقط .2

 .االرض سطح على المساحة مع تناسبها بنفس دائما الخرٌطة على المقاسة المساحة

 وفٌه .التشوٌه ٌطالها والمقٌاس والزواٌا الشكل مثل الخصائص بقٌة فان  ذلك لعمل

 فً ٌفٌد وهذا .عمودٌة بصورة العرض ودوائر الطول خطوط من كل تتقاطع ال

  .مهمة فٌها المساحة تكون التً الدراسات

 

 على ٌحافظ مسقط : Equidistant projections  المتساوٌة المسافة مسقط .3

 وال الخرٌطة اجزاء كل خالل علٌه ٌحافظ ال فالمقٌاس .محددة نقاط بٌن المسافة

 على صحٌحا ٌكون المسقط االحٌان غالب فً ولكن ، امكانٌة هكذا ٌوفر مسقط ٌوجد

 طول ٌكون اكثر او خط لها المساقط اغلب الخرٌطة، خطوط من اكثر او خط طول

 كونه عن النظر بغض االرض سطح على طوله مع متطابق الخرٌطة على الخط

   منحنى او مستقٌم اوخط كبٌرة، او صغٌرة دائرة

 

 المسار المسقط هذا فً: True-direction projections الصحٌح االتجاه مسقط .4

 السطح على المستقٌم الخط مع متكافئا ٌكون االرض مثل منحنً على نقطتٌن بٌن

 ٌحافظ الصحٌح االتجاه .النقطتٌن علٌها تقع التً العظمى الدائرة هً ذلك المستوي،

 الصحٌح االتجاه تعطً النقاط جمٌع بان العظمى الدائرة قوس على النقاط بعض على

 ، متوافقة تكون قد الصحٌح االتجاه مساقط بعض .للمركز نسبة الخرٌطة على

  .المسافة متساوٌة او المساحة متساوٌة

 :الهندسي الشكل بحسب المساقط

  بعض اعتماد الى الخرائط مصمموا لجأ المربعة االحداثٌات شبكة الى باإلضافة

 نوع وكل والمستوي، واالسطوانً المخروطً مثل التصميم في الهندسية االشكال

  .المسقط تصمٌم من الغاٌة بحسب التشوهات بعض تقلٌل الى ٌودي المساقط هذه من
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 اسطوانً اإلسقاط نوع ٌأخذ :cylindrical projections  االسطوانً المساقط .1

 .(الزوال) الصادي والمحور (الموازٌة) مع السٌنً المحور البٌانً الرسم مظهر على

 مسافة،ال متساوٌة خطوط خالل من ٌةالعالم العرض وخطوط الطول خطوط تمثٌل تمٌ

 اإلسقاط نوع .قائمة زواٌا فً البعض بعضها مع تتقاطعو ومتوازٌة مستقٌمة وبخطوط

  االستواء، خط عند صحٌح وهو المنحنً الرضا لسطح ًشبك تمثٌل هو سطوانًالا

 .القطبٌن باتجاه تشوٌهال فً زٌادة مع
 من فٌه التشبٌك ٌتكون .اسطوانً االسقاط نوع على جٌد مثال هو تورٌمرك مسقط

 وٌزداد متباعدة فٌها العرض دوائر ولكن بٌنها فٌما المسافة متساوٌة طول خطوط

 هناك العرض، دوائر تباعد فً الزٌادة هذه مع .القطبٌن من اقتربت كلما تباعدها

 الخصائص سالمة على ٌحافظ االسقاط من النوع هذا فً وأٌضا .تشوٌهال فً زٌادة

   .منه ٌبةالقر والمناطق  ًالعالم اإلسقاط فً االستواء خط عند

 :Conic projectionsالمساقط المخروطية . 2
  

 دوائر احد عند الكرة ٌمس المخروط ٌكون ان هو الشائع المخروطً البسٌط المسقط

 الطول وخط ،standard parallel  القٌاسٌة الدائرة ٌسمى والذي العرض

 حتى وٌمتد مستقٌمة بصورة المخروط على ٌسقط central meridian المركزي

 سطح على متوازٌة حلقٌة خطوط بشكل تسقط العرض دوائر . المخروط قمة

 قمة عند تلتقً  شعاعٌة خطوط وهً الطول خطوط احد عند وٌقطع المخروط

 لموقع المقابل الطول وخط حلقٌة اقواس بشكل تكون العراض ودوائر  المخروط

 انواع وهناك ،  central meridian  المركزي الطول خط ٌسمى المخروط قطع

 وهل الكرة مستوى مع التقاطع او التماس طبٌعة بحسب المخروطٌة المساقط من

  .افقٌة او مائلة او عمودٌة هً
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 : Planar projections المساقط المستوية . 3

 اٌضا وٌسمى معٌنة نقطة عند الكرة تمس الخرٌطة ورقة تكون المستوي المسقط فً 

 الكرة ٌمس المسقط هذا وعادة  zenithal او  azimuthal السمتً المسقط

 عند تكون قد التماس ونقطة لها، قاطعا ٌكون احٌانا او واحدة نقطة عند االرضٌة

 اما الرصد نقطة وتكون .مائل مكان عند نقطة او االستواء خط على نقطة او القطب

 دوائر فٌه تكون القطبً فالمسقط .االرض حدود خارج ما نقطة ان االرض مركز

 من منطقة شعاعٌة خطوط عند عبارة الطول وخطوط المركز متحدة دوائر العرض

   .القطب وهً التماس نقط


