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االستشعار عن بعذ الرقمية  صورةحذاثيات إخطوات تغيير مسقط و

 0202باستخذام برنامج ايرداس المصححة
 

 أ.د. يؾًذ ثٍ ػجذهللا انصبنؼ

 انشٚبض -عبيؼخ انًهك سؼٕد  - كهٛخ اٜداة -قسى انغغشافٛب 

 

يؼٍٛ  projection ًسقػ ٔفقب نُْذسٛب انًصؾؾخ االسزشؼبس ػٍ ثؼذ  صٕسٚزى إػذاد 

ٔنزؼذد  يُبسجخ نّ. Datumيشعغ ٔ Spheroid or Ellipsoid ضنألس زشاظٙفايغسى ثبسزخذاو 

انصٕس انخشائػ أٔ يٕاقغ انظٕاْش انغغشافٛخ فٙ فأٌ ف خصبئصٓب اخزالٔٔانًشاعغ انًسبقػ 

اسزخذاو انشغجخ فٙ ػُذ يخزهفخ انًسبقػ ٔانًشاعغ ال رزطبثق رًبيب يغ ثؼعٓب انجؼط. ٔػهّٛ 

انؾصٕل ػهٗ ػذد يٍ انصٕس أٔ انخشائػ انشقًٛخ كًصبدس نهًؼهٕيبد فٙ يششٔع يؼٍٛ فئٌ 

ؽذاصٛبد إخطٕاد رغٛٛش يسقػ ٔٔفٙ يب ٚهٙ  سبقطٓب ٔيشاعؼٓب.ٚزطهت رٕؽٛذ يعٛذح َزبئظ 

 :0202ثبسزخذاو ثشَبيظ اٚشداس انًصؾؾخاالسزشؼبس ػٍ ثؼذ صٕسح 

 

 يسقػ ٔإؽذاصٛبد انصٕسح انًصؾؾخ ثبسزخذاو ثشَبيظ اٚشداسفٙ انخطٕح األٔنٗ نزغٛٛش  (0

 رزى اإلعشاءاد انزبنٛخ: 0202

 ػهّٛ.ثبنعغػ  ُٚشػ األيش انشئٛسٙ  - أ

 . يشثغ ؽٕاس(ٔسزظٓش َبفزح )   ٚزى اخزٛبس األيش انفشػٙ  - ة

يٍ  Input Fileانًشاد رغٛٛش يسقطٓب ٔرنك فٙ ؽقم  ٚؾذد يكبٌ ٔاسى يهف انصٕسح  - د

 .َبفزح 

 .ُبفزحانيٍ  Output Fileٚؾذد يكبٌ ٔاسى يهف انصٕسح انغذٚذح ٔرنك فٙ ؽقم   - س
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ٔسزظٓش َبفزح   ٚعغػ ػهٗ أيش   َبفزح فٙ (0

 .يُشػ فٛٓب ٔسٛكٌٕ أيش  
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 رزى اإلعشاءاد انزبنٛخ: فٙ َبفزح  (3

ٔٚعغػ ػهّٛ  َٕع انًسقػ ٕظغ انًؤشش فٙ ؽقم ٚؾذد انًسقػ ث - أ

 .UTMيضال ٔيٍ ْزِ انقبئًخ ٚزى اخزٛبس انًسقػ انًُبست نزخشط قبئًخ ثبنًسبقػ 

انًؤشش فٙ  ثٕظغانًُبست ٔرنك   Spheroid ٚؾذد انًغسى االفزشاظٙ نألسض  - ة

ٔيُٓب ٚخزبس يب ُٚبست انًُطقخ انغغشافٛخ انزٙ قبئًخ اننزظٓش   ؽقم

 نًُبغق انًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ. رغطٛٓب انصٕسح ٔنٛكٌٕ يضال 

نزظٓش   انًؤشش فٙ ؽقم ثٕظغانًُبست ٔرنك  Datumٚؾذد انًشعغ   - د

ٔيُٓب ٚخزبس يب ُٚبست انًُطقخ انغغشافٛخ انزٙ رغطٛٓب انصٕسح ٔنٛكٌٕ يضال قبئًخ ان

 نًُبغق انًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ. 

يُطقخ يسقػ يشكٛزش ش انًسزؼشض انؼبنًٙ ال ثذ يٍ رؾذٚذ ػُذ إخزٛبس يسقػ يشكٛز  - س

ؽٛش ركٌٕ فٙ يذُٚخ ٔفقب نغذٔل خبص ثٓب  UTM Zoneانًسزؼشض انؼبنًٙ 

 .38انشٚبض ٔيب ؽٕنٓب 

غٛش  OKأٌ أيش  إكًبل رؼجئخ انؾقٕل فٙ َبفزح ثؼذ ٚالؽظ  - ط

 يُشػ.

 
رزى اإلعشاءاد رخزٍٚ انًسقػ انًؼذ ٔ فٙ َبفزح  OKنزُشٛػ أيش  (4

 انزبنٛخ:

 .ٚعغػ ػهٗ أيش انزخزٍٚ فٛٓب ٔسزظٓش َبفزح  - أ

انًسقػ ػهٗ  االسى  بدكَٕرذل يانًسقػ ٔٚفعم أٌ  ٚكزت اسى فٙ ؽقم   - ة

 .UTM_38_Ain_el_Abd_1970انًشعغ يضم ٔ

 Saudiانًُطقخ انغغشافٛخ انزٙ ُٚبسجٓب انًسقػ يضال اسى ٚكزت  ٔفٙ ؽقم   - د

Arabia  صى ٚعغػ ػهٗ أيشOK  ٙٔثٓزا سٛزى رخزٍٚ ْزا انًسقػ ظًٍ انفئخ انز
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َبفزح  يٍ projectionؽقم  ٔسٛظٓش فٙ Saudi Arabia ـب ثُذ ْسًٛ

. 

  - س
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ٔرنك   Resample Method إػبدح أخز انؼُٛخ غشٚقخ زح فٙ َبف ؾذدر (5

)انًُٕرط  Nearest Neighborؽذ انًُبرط اإلؽصبئٛخ يضم ًَٕرط انغبس األقشة أبخزٛبس ث

، Cubic Convolutionًَٕرط انهف انزكؼٛجٙ أٔ  Bilinear Interpolationانزهقبئٙ( أٔ ًَٕرط 

نصٕسح افٙ يغ انٕظٕػ انًكبَٙ  ٕافقرؼذل انقٛى نززيُٓب  فٙ ؽقهٙ ٔ

كٌٕ فٙ صٕسح انًبسؼ ٚ ز٘( ٔانانًُطقخ انغغشافٛخ انزٙ ًٚضهٓب ػُصش انصٕسح اثؼبد)

 ،نزجذأ ػًهٛخ رؾٕٚم يسقػ انصٕسح OK، صى ٚعغػ ػهٗ أيش وTM 32انًٕظٕػٙ 

انًغٛش يسقطٓب ٔإؽذاصٛبرٓب ثغًٛغ َطبقبرٓب يخزَٔخ فٙ انًهف ٓب ركٌٕ انصٕسح ٔثبكزًبن

 .ذٚذِانز٘ رى رؾ
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نزؾٕٚم ٔرنك ُّٚ ٔرخزِ ػذادإاسزخذاو ْزا انًسقػ انز٘ رى فٙ  يشح أخشٖ ػُذ انشغجخٔ (6

ٚعغػ ػهٗ أيش انًُطقخ انغغشافٛخ َفسٓب رغطٙ  صبَٛخصٕسح فٙ ًسقػ ان

ٔسزظٓش َبفزح   َبفزح فٙ  

 .يُشػ فٛٓب ٔسٛكٌٕ أيش  

 

 

 

ٔفٙ  َبفزح فٙ  ُٚشػ أيش انًسقػ انز٘ رى إػذادِ خزٛبس ٔال (7

 )إرا نى ٚظٓش رهقبئٛب(  Saudi Arabia انز٘ سًُٛبِ ًهفانَخزبس   ؽقم

ٔثزُشٛطّ ٔانعغػ ػهٗ أيش انًسقػ انز٘ رى إػذادِ اسى  فٙ ؽقم  ٔسٛظٓش 

OK  سٛظٓش فٙ َبفزح. 

 

 


