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باستخذام  خطوات تحويل إحذاثيات الظواهر الجغرافية من درجات إلى أمتار

 0202 برنامج ايرداس

 

 أ.د. يؽًذ تٍ ػثذهللا انصانػ

 انشٌاض -ظايؼح انًهك صؼىد  - كهٍح اَداب -قضى انعغشافٍا 

 

ٌرى ذؽذٌذ يىاقغ انُقاغ تًؼشفح إؼذاشٍاذها، وٌعة يالؼظح أَه ٌؼثش ػٍ 

 geographical coordinateإؼذاشٍاخ انُقاغ تُظايٍٍ، هًا َظاو اإلؼذاشٍاخ انعغشافٍح 

system وانىؼذاخ  ،ؼٍس ٌؽذد يىقغ انُقطح تًؼشفح خػ انطىل ودائشج انؼشض نها

 06دقٍقح وانذقٍقح =  06انذسظاخ وأظزائها )انذسظح = انًضرخذيح فً هزا انُظاو هً 

آخش هى َظاو اإلؼذاشٍاخ انًرؼايذج  grid systemشاٍَح(. كًا ٌضرخذو َظاو شثكً 

نرؽذٌذ يىاقغ انظىاهش  ورنك plane coordinates or rectangular coordinatesانًضرىي 

ؽذد يىقغ انظاهشج أو انُقطح فً هزا انُظاو تًؼشفح إؼذاشٍاذها ٌ  ؼٍس ، انعغشافٍح

، وذكىٌ وؼذاخ اإلؼذاشٍاخ فٍه هً وؼذاخ قٍاس (Y)وانصادٌح  (X)انضٍٍُح 

انًضافاخ كاأليراس. ويٍ أشهش األيصهح ػهى انُظى انشثكٍح انًرشٌح انًضرخذيح فً 

يضقػ يشكٍرش انًضرؼشض  وذصؽٍػ صىس االصرشؼاس ػٍ تؼذ إػذاد انخشائػ

ؼٍس ٌكىٌ انًرش وؼذج انقٍاس األصاصٍح فٍه. وًٌكٍ ذؽىٌم إؼذاشٍاخ  UTMً انؼانً

يٍ خالل تؼط تشايط يؼانعح انظىاهش انعغشافٍح يٍ دسظاخ إنى أيراس أو انؼكش 

يىاقغ يعاٍَح خالل ، أو يٍ ERDASشداس ٌيصم تشَايط ا ت ؼذصىس االصرشؼاس ػٍ 

خطىاخ ذؽىٌم إؼذاشٍاخ انظىاهش انعغشافٍح يٍ وفً يا ٌهً . ػهى شثكح االَرشَد

 .0606 تاصرخذاو تشَايط اٌشداس دسظاخ إنى أيراس

 

 وتؼذ رنك اخرٍاس األيش انفشػيً   خرٍاس األيش انشئٍضً اٌرى  (0

 .غ ؼىاس(وصرظهش َافزج )يشت
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ًيذخالخ وانًخشظياخ ان ًٌؽيذد يضيقط ً َافزج ف (0

 يٍ انثٍاَاخ ورنك ػهى انُؽى انرانً:

األييش انفشػيً ٌيرى اخرٍياس وتؼذ رنك  ،تانعغػ ػهٍه ٌرى اخرٍاس أيش  - أ

 نرظهييييش َافييييزج يضييييقػ ووؼييييذج انثٍاَيييياخ انًذخهييييح 

. 
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 ٌيييييييرى انعيييييييغػ ػهيييييييى أييييييييش َافيييييييزج فيييييييً   - ب

فٍهيا  ٍكىٌ أييش وصي نرخشض َافزج  

 .يُشطا

 
 

تؼييذ رنييك ، وٍييهعييغػ ػهتان ٌُشييػ أيييش  َافييزج فييً   - خ

 Geographicنٍيرى اخرٍياس  Projection Typeَىع انًضيقػ ؼقم ٌىظغ انًؤشش فً 

(Lat/Lon) ًوٌعة أٌعيا انرؽىٌم يٍ انذسظاخ إنى األيراس يصال ػُذ انشغثح ف .

 Datumواصى انًشظغ    spheroid Nameذؽذٌذ اصى انًعضى االفرشاظً نألسض 

Name   ًفًصال فً انخشائػ انطثىغشافٍح نهًًهكح انثٍاَاخ يصذسانًضرخذيح ف ،

ظيييً نيييألسض )انًعضيييى انُييياق  انؼشتٍيييح انضيييؼىدٌح اصيييرخذو انًعضيييى االفرشا
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 Ain el Abd 1970 (Saudiواصييرخذو يشظييغ  International 1909انييذوساًَ( 

Arabia) ًَأيا فً أظهزج َظاو انرؽذٌذ انًكا .GPS  ٌفغانثا ذكيىٌ يثشيعيح نٍكيى

انًعضى االفرشاظً نألسض وانًشظغ انًضرخذو هى انُظاو انعٍىدٌضً انؼيانًً 

WGS84 ،انعييغػ ػهييى أيييش وتOK فييً َافييزج  صييٍظهش َييىع انًضييقػ نهًييذخالخ

. 
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ذطثٍق انخطىاخ انضاتقح نرؽذٌذ يضقػ ووؼذج انثٍاَاخ انًيشاد انؽصيىل ٌكشس   - ز

. يغ يالؼظيح أَيه ػُيذيا ذكيىٌ ػهٍها )انًخشظاخ(

انشغثييح فييً انؽصييىل ػهييى تٍاَيياخ )يخشظيياخ( ٌرىافييق يضييقطها يييغ يضييقػ 

انطثىغشافٍيح  انًضرخذو فً إػيذاد انخيشائػ UTM يشكٍرش انًضرؼشض انؼانًً 

نهًًهكح انؼشتٍح انضؼىدٌح ٌعة أٌ ٌرى اخرٍاس هزا انًضقػ و ٌيرى اخرٍياس انيذونً 

0161 International 1909 فً ؼقم اصى انًعضيى االفرشاظيً نيألسض spheroid 

name  وٌرى اخرٍاس ػٍٍ انؼثذ نهًًهكح انؼشتٍح انضؼىدٌحAin el Abd 1970 (Saudi 

Arabia)  فً ؼقم اصى انًشظغDatum name كًا ٌعة ذؽذٌذ سقى يُطقيح يضيقػ ،

وانريً ذكيىٌ ييصال فيً يذٌُيح  UTM Zoneيشكٍرش انًضرؼشض انؼانًً فً ؼقيم 

صيييٍظهش َيييىع انًضيييقػ  OKانعيييغػ ػهيييى أييييش ، وت83انشٌييياض وييييا ؼىنهيييا 

 .فً َافزج  نهًخشظاخ
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وانريً ذظهيش فيً  Outputوانًخشظاخ Input تؼذ ذؽذٌذ يضقطً ووؼذذً انًذخالخ  (8

الخ وذكريية ، ٌىظييغ انًؤشييش فييً ؼقييم انًييذخcoordinate calculatorأػهييى َافييزج 

دخيال إدسظاخ خػ انطىل ودائشج انؼشض انًيشاد ذؽىٌههيا شيى ٌعيغػ ػهيى يفرياغ 

Enter .نهؽصىل ػهى انًخشظاخ وهكزا يغ تقٍح انُقاغ 

 

 
 

 

 
 


