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 :2Dانتحىيالت انهىدصية ثىائية انثعد 
 :  أي برنامج رسومً ٌحتاج إلى التحوٌالت الهندسٌة مثل•

 ..(. -التكبٌر  –الدوران  –االنسحاب )

 

 (:translation)تحوٌل االنسحاب  -1

 بفرض نقطه نرٌد تطبٌق انسحاب علٌها ما التغٌر الذي ممكن؟
 حجم؟؟ عدد؟؟

 
 .yو  xتتغٌر احداثٌات هذه النقطه على المحورٌن 

P(x,y)  ___p(x+dx , y + dy) 

 :نستنتج 

 

 .تحوٌل االنسحاب الٌؤثر فً حجم الشكل، فقط بموضعه ضمن الشاشة
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عند القٌام بسحب جسم ولٌس فقط نقطة، نطبق االنسحاب على كافة نقاط 

 .الكائن

 .حٌث كل كائن ٌمثل بمصفوفة نقاط

 .بالنسبة لمستقٌم، ٌتم انسحابه بسحب نقطتً البداٌة والنهاٌة





 Scalingتغيير انقياس  -2
على  syأو بمقدار  xعلى المحور  sxٌمكن تغٌٌر المقٌاس للنقاط بمقدار •

 .yالمحور 
 

 :نحصل على النقاط الجدٌدة بعد تغٌٌر المقٌاس بالنسبة للمبدأ بالمعادالت التالٌة•

 .  هً مصفوفة تغٌٌر المقٌاس sالمصفوفة   



 Scalingتغيير انقياس 

X’=x*Sx       y’=y*Sy 

 

Sx=Sy=2 



 !وأصغر من الواحد    sx = syإذا كان 

 !  وأكبر من الواحد   sx = syإذا كان 

 (تغٌر المقٌاس منتظم!! )  sx = sy = 1إذا كان 

 غٌر متساوٌان ؟؟  syوالـ  sxإذا كان 







Sx≠Sy تشىيً نألغراض 



 Rotationاندوران 

x’= xcosq+ysinq  

y’= -xsinq+ycosq 

    انزاوية تكىن مىجثة اذا كان اندوران عكش عقارب انضاعة. 

وتكىن صانثة اذا كان اندوران مع عقارب انضاعة.                       

     

 اتجاه الدوران. 

مقدار زاوٌة الدوران. 



 :  معادالت الدوران بالنسبة للمبدأ بالشكل المصفوفً

cos (-q) = cos q 

Sin(- q) =  - sin q 



 30الدوران بعكس عقارب الساعه بمقدار  





q=45 تاتجاي عقارب انضاعة  -حىل انمركز  –   



 االحداثٌات المتجانسة 
Homogeneous coordinates 

إذا كان أحد األبعاد فً المحاور محددا تسمً اإلحداثٌات التً ٌمثل فٌها  

 .الشكل باإلحداثٌات المتجانسة

 
 2dالفائدة منها أنها تسمح لنا بمعاملة جمٌع األشكال فً مستوى الـ 

 .  كمصفوفة وذلك لتسهٌل تطبٌق التحوٌالت علٌها

 

 

 

 

 (نالحظ المشكلة كانت تظهر فقط بتحوٌل االنسحاب)

 

 

 



 :تحوٌل االنسحاب فً االحداثٌات المتجانسة 

:مصفوفة تحوٌل االنسحاب  

!االنسحاب العكسً   



 :تحوٌل تغٌر المقٌاس فً االحداثٌات المتجانسة 

:مصفوفة تحوٌل تغٌر المقٌاس  

!تغٌر المقٌاس العكسً  



 :تحوٌل الدوران  فً االحداثٌات المتجانسة 

:مصفوفة تحوٌل الدوران   

!الدوران العكسً   



 :مالحظة 

 affineتدعى التحوٌالت التً تحافظ على التوازي بالتحوٌالت األفٌنٌة  
transformation 



(تركٌب: ) حالة تنفٌذ عملٌتً انسحاب متتالٌتٌن على نقطة واحدة  



(تركٌب: ) حالة تنفٌذ عملٌتً تغٌٌر مقٌاس متتالٌتٌن على نقطة واحدة  

(ضربه بأكثر من مصفوفة)المقصود بكلمة تركٌب أي اجراء أكثر من تحوٌل على الشكل   

 :مالمقصود بالتركٌب 



 :تغٌر المقٌاس حول نقطة معٌنة

نالحظ ترتٌب جداء المصفوفات السحب إلى المركز هً المصفوفة األخٌرة، ثم 

 .تغٌر المقٌاس وبالخطوة األخٌرة نعٌد الشكل إلى موضعه األصلً



 :الدوران حول نقطة معٌنة

نالحظ ترتٌب جداء المصفوفات السحب إلى المركز هً المصفوفة األخٌرة، ثم 

 .الدوران وبالخطوة األخٌرة نعٌد الشكل إلى موضعه األصلً







 :  تحوٌالت التركٌب لٌست تبدٌلٌة أي

الصورة الناتجة من تدوٌر الشكل ثم سحبه تختلف عن الصورة الناتجة من سحب الشكل ثم 

 .تدوٌره

:نستنتج  





 :يجة تميز تيه انمصطهحيه انتانييه

 :مصفوفة التحوٌل•
هً جداء مصفوفات التحوٌل ببعضها بدون ضربها بالنقاط األساسٌة 

 .للشكل

 

 :مصفوفة النقاط  للشكل بعد التحوٌل•
 .هً النقاط التً تنتج بجداء مصفوفة التحوٌل بالنقاط



 :مثال





بعد اٌجاد مصفوفة التحوٌل للتأكد من صحتها نقوم باجراء عملٌة جداء 

مصفوفات بٌن مصفوفة التحوٌل والنقاط األصلٌة فإذا كانت النقاط الجدٌدة 

 .صحٌحة فبالتالً مصفوفة التحوٌل صحٌحه



 :مثال

 (Tx=-80,Ty=0)ثم تم اجراء االتضحاب ( 90)اندوران

 قم تحضاب مصفىفة انتحىيم؟



 كٌف أقوم بعمل دوران حول نقطة معٌنة؟

 
وباتجاه  qبزاوٌة   P=(Px,Py)الدوران حول نقطة •

 عقارب الساعة
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 T(-Px,-Py,1)انسحاب 1.

 qدوران بزاوية 2.

 T(Px,Py,1)انسحاب 3.



Any questions  
 ؟؟؟


