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   ArcGIS بناء النموذج ثالثً االبعاد باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافٌة خطوات . اوال

 

ورسم خرٌطة   لخرائط االساس للجامعة المستنصرٌة  georeferencing    اجراء االسناد االرضً . ثانٌا 

 االساسٌةالموقع 

 

  3D models بناء النماذج المجسمة او الثالثٌة االبعاد. ثالثا 
 
 



خطوات بناء النموذج ثالثً االبعاد باستخدام برنامج نظم 

   ArcGIS المعلومات الجغرافٌة 

  اسقاطً احداثٌات نظام وفق  geodatabase  الجغرافٌة المعلومات قاعدة بناء1.
projected coordinate system  ، مثل  UTM-WGS84  .   

  خرائط) باستخدام للجامعة والمساحة والخطٌة النقطٌة العوارض رسم2.
AutoCAD،  google earth ، مٌدانٌا  العوارض رسم واخٌرا االساس خرائط . 

  ضبط نقط باستخدام وذلك ، معتمد احداثٌات نظام وفق layers  الطبقات تصحٌح3.
control points من اٌجادها ٌتم  Google earth  باستخدام او  GPS او  حقلٌا 

 الطرق لشبكة  shapefiles  االساس خرائط مع المشتركة العوارض بمطابقة

 . العراقٌة المدن او للعراق التفصٌلٌة
 . Topology  طبقة لكل المكانٌة العالقات بناء4.

 جدول فً attribute data  (ونوعٌة كمٌة) الوصفٌة الخصائص ادخال5.

 .attribute table  الخصائص

 . الخصائص جدول فً  الجامعة مبانً من  كتلة لكل (االرتفاع) الثالث البعد ادخال6.

 -:تهٌئة البٌانات واعداد قاعدة المعلومات الجغرافٌة. اوال 



لخرائط االساس   georeferencing    اجراء االسناد االرضً . ثانٌا 

 ورسم خرٌطة الموقع االساسٌة  للجامعة المستنصرٌة
  ArcMap تتم عملٌة التصحٌح باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافٌة -

اجراء االسناد االرضً وتصحٌح خرائط االساس وباالعتماد على شبكة طرق العراق المصححة وفق -
   UTM-WGS84 احداثٌات 

 .رسم العوارض المساحة  لخرائط  االساس للكتل الموجودة فً مجمع الجامعة المستنصرٌة-
 .  ادخال الخصائص الوصفٌة االولٌة لها -



 البرامجٌاتباستخدام   3D models  النماذج المجسمة او الثالثٌة االبعادٌتم بناء 

 -:االتٌة

 
  ArcSceneبرنامج التصمٌم الثالثً االبعاد باستخدام . 1

 
  SketchUp +ArcScene التصمٌم الثالثً االبعاد باستخدام برنامج . 2

 
  ESRI – CityEngineالتصمٌم  الثالثً االبعاد باستخدام . 3
 
 



  3D models بناء النماذج المجسمة او الثالثٌة االبعاد. ثالثا 

  -:وٌتم وفق االتً  ArcSceneباستخدام برنامج  -1

• Select  Site map layer  
• Rt- Click -  properties  
• Select Extrusion 
• Expression builder- select height 

field 
 



تحوٌل النموذج الثالثً االبعاد الى صنف ظاهرة باستخدام برنامج نظم المعلومات  (. أ

  ArcSceneالجغرافٌة 
convert : Layer 3D to Feature Class   

  SketchUp +ArcScene التصمٌم الثالثً االبعاد باستخدام برنامج . 2 



  Multipach to Collada   تحوٌل الطبقة  الثالثٌة االبعاد (. ب  

  IDفً هذه الخطوة ٌتم فصل  كتل المبانً الى كتل منفصلة بحسب الـ   



  .SketchUp Proالبدا بتصمٌم كل كتلة على حدة باستخدام برنامج (. جـ  



  SketchUp Pro مجموعة مودٌالت صممت باستخدام برنامج 



 SketchUpمبنى رئاسة الجامعة المستنصرٌة صمم باستخدام برنامج   



 بذلك الذي تم   ArcScene استبدال النموذج المجسم فً برنامج (. د  

 عن طرٌق تحرٌر الشكل ثالثً االبعاد   SketchUp تصمٌمه باستخدام برنامج 
3D editing  واستبدال الكتلة بالمودٌل الخاص بها:- 



النموذج المجسم لمبانً الجامعة المستنصرٌة بعد استبدالها بتلك المصممة (. هـ 

نظم المعلومات الجغرافٌة   ، وكما تبدو فً برنامج   SketchUP  باستخدام برنامج 

ArcGIS –ArcScene 



بطرٌقة النقر بالمؤشر (  مثل كلٌة التربٌة) عملٌة االستفسار عن موقع جغرافً محدد   



بطرٌقة تحدٌد السطر فً الجدول( مثل كلٌة التربٌة) عملٌة االستفسار عن موقع جغرافً محدد   



 .  create new scene ، ومشهد جدٌد  create new project استحداث مشروع جدٌد  . 1
ضمن   shapefileبشكل     ArcMap  استٌراد خرٌطة االساس للجامعة  التً اعدت باستخدام . 2

 scenesالملف  

  ESRI – CityEngineالتصمٌم  الثالثً االبعاد باستخدام . 3



 .  بالتصمٌم وذلك باختٌار مضلع الكتلة للمبنى المراد تصمٌمه البدأ. 3  
 ووضعه فً مكان المضلع  Building Rules حمل التصمٌم الجاهز من ملف . 4

 المبٌنة ادناه   inspector البدا بتغٌر التصمٌم كواجهات وابعاد من خالل النافذة . 5



 ESRI file GDB   بٌس  جٌوداتاتصدٌر المودٌل بشكل  . 6

   ArcScene فتح المودٌل الثالثً االبعاد باستخدام . 7



  ESRI City Engineللجامعة المستنصرٌة مصمم باستخدام    3D نموذج ثالثً االبعاد 



 للخرٌطة الثالثٌة  فٌدٌويعرض 
 االبعاد للجامعة المستنصرٌة 



  ArcMap مع خرٌطة االساس للجامعة فً برنامج   الفٌدٌويربط العرض   

 -:وٌتم ذلك وفق االتً 

 للجامعة او الكلٌة وخزنه باسم محدد الفدٌويتسجٌل العرض -

 (ولٌكن استعالمات الجامعة او الكلٌة) تحدٌد مكان الربط فً الخرٌطة او قاعدة البٌانات المكانٌة -
 استخدام االٌقونة   -



Video on Hyperlink in ArcMAP-GIS 



 النهــــــــاٌة 


