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ABSTRACT 

The processes of rectification and registration that conducted at the satellite 
images of the most important steps in images interpretation and extract information 
for use in various applications of remote sensing. There are things that must be 
observed before entering into the details of the operation. There are a number of 
important factors that must be considered. Such as the illumination angle, Sun-
Earth distance varies throughout the year. In addition to the effects of 
environmental, climatic and weather such as cloud, haze, dusty weather, cover for 
one of the dates, that affect the nature of the scene this requires effort and extra 
work for the interpretation of these satellite images after removing the mistakes in 
them when captured by the satellite. The first process applied to the satellite image 
is the Pre-Processing process, and which includes radiometric and geometric 
corrections. 

In this paper, image to map registration method, of 1st order transform, has 
been performed to correct the SPOT image from geometric errors using geoimage 
of “UTM” projection. The total RMS error, which has been reached, was less than 
one meter,. The results were obtained using the ready program (ENVI). 
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  ةالخطي تالتحويال باستخدام الفضائية الصور تصحيح
  الخالصة
 تفسـير  فـي   الخطوات اهم من الفضائية الصور على تجري التي التسجيل و التصحيح عملية تعتبر
 عـدة  هناك. المختلفة ئيالنا التحسس تطبيقات في منها لالستفادة المعلومات واستخراج الفضائية الصور
 مراعاتها يجب التي الهامة العوامل من عدد هناك. العملية تفاصيل في الدخول قبل  مراعاتها يجب امور
 التـأثيرات   الى باالضافة السنة مدار على والشمس االرض بين المسافة اختالف,  اإلضاءة زاوية  مثل

 طبيعة في تؤثر والتي التواريخ احد تغطي التي المغبر والج, الضباب,الغيوم مثل والمناخية والجوية البيئية
 الموجودة االخطاء من تخليصها بعد الفضائية الصور تلك لتفسير اضافيا وعمال جهدا يتطلب مما المشهد
 عملية هي الفضائية الصورة على تطبق عملية أول فأن لذلك ,الصناعية األقمار بواسطة التقاطها عند فيها

   .والراديومترية الهندسية التصحيحات تتضمن والتي ةاالولي المعالجة
 الـى  وفقا هندسيا الصورة تصحيح وتم االولى الدرجة من المتوالية تقنية استخدام تم البحث  هذا في  

 على الحصول تم. مرجعية كخارطة اعتبرت (UTM projection) باستخدام مسقط الـ مصححة صورة
  ).ENVI(البرنامج الجاهز  باستخدام  النتائج  على الحصول تم وقد, متر واحد من اقل خطأ نسبة
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