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 תיאור הבעיה
 

( שכבות או קואורדינטות מרשת ישראל החדשה לרשת Projectionכאשר נדרשת המרת )

 WGS1984 ,Zone 36N  WGS 1984 UTM ,Webכמו:  GCS WGS 1984קואורדינטות מבוססת 

Mercator תומכת תוכנתוגם בכיוון ההפוך , ArcGIS  מגרסה.x0106  בשתי התמרות

(Transformations :) 

פרמטרים0 המרה זו אינה מדויקת, ושגיאת המיקום בביצוע ההמרה  3התמרה פשוטה בת  .1

זוהי התמרת ברירת המחדל של  .(Israel_To_WGS_1984מטרים )עשרות עשויה להגיע עד ל

 0התוכנה

פרמטרים המסופקים על ידי המרכז  7-התמרה בעלת רמת דיוק גבוהה, בה נעשה שימוש ב 60

(0 מידע על התמרה זו ניתן למצוא WGS_1984_To_Israel_Coordframeלמיפוי ישראל )

 http://bit.ly/1QrMOQAבקישור הבא: 

 בתחילה לוודא לאחרת, יש אחת רכת קואורדינטותממע וקטורית שכבה להמיר רוצים כאשר

 להציע ותדע המערכת, את תזההתוכנה שה מנת הנכונה, על שהשכבה מוגדרת במערכת קואורדינטות

 בעזרת להגדירה המקור, יש לשכבת מערכת קואורדינטות מוגדרת לא אם .המתאימה ההתמרה את

 Catalog0-או במאפייני השכבה ב Define Projectionבכלי  שימוש

 

 :צורות בשתי להתבצע יכולה שכבות המרת

 )עבור רסטרים( Project Rasterבכלי  )עבור וקטורים( או Project בכלי שימוש 00

במערכת  שימוש השכבה, תוך וייצוא הנתונים מסגרת של הקואורדינטות מערכת שינוי 60

 אורדינאטות של מסגרת הנתונים0 הקו

 

http://bit.ly/1QrMOQA
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#//001700000077000000
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#/Project/00170000007m000000/
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#/Project_Raster/00170000007q000000/
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 ITM -ל WGS84מ  shapefile להמרת Project בכלי שימוש -דוגמא א'
 

 
 :הבאות הפעולות את נבצע בכלי

)אם  תוצג אוטומטית זו שכבה של הקואורדינטות להמרה0 מערכת המקור שכבת את נבחר 00

קיימת הגדרה(0 במידה ולא מזוהה רשת הקואורדינטות של שכבת המקור, ניתן להגדירה 

 באופן ידני0

 .התוצאה שכבת מיקום את נבחר 60

 .התוצאה לשכבת הקואורדינטות מערכת את נבחר 30

 הכלי0 את ונפעיל המתאימה ההתמרה את נבחר 40

 

  שימו לב שעבורGeographic Transformation יש לבחור את ,

"WGS_1984_To_Israel_CoordFrame .על מנת שהתוצאה תהיה ברמת דיוק גבוהה ," 
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 בדיקת התוצאות:
 

לאחר ההמרה ניתן לפתוח את השכבה החדשה על גבי תצלום אויר ברשת ישראל )יש לוודא 

  -, מוגדרת ההתמרה הנכונה Coordinate Systemתחת לשונית  Data Frame-שבמאפייני ה

WGS_1984_To_Israel_CoordFrame0) 

במידה והתהליך תקין, תהיה התאמה בין תצלום האוויר לבין השכבה הוקטורית שהומרה0 במידה 

 והתהליך אינו תקין, נבחין בסטייה בין תצלום האוויר לבין השכבה הוקטורית0

 
א בחירה של שבעת ( ואדום ללWGS_1984_To_Israel_CoordFrameבתמונה למעלה שתי המרות, כחול לפי שבעת הפרמטרים )

 הפרמטרים.
 

 on the flyשינוי מערכת הקואורדינטות של מסגרת הנתונים לביצוע המרה  -דוגמא ב'
 

 :נבצע את הפעולות הבאות

  .חדשנפתח פרוייקט  00

 (Israel TM Grid 0נטען למפה שכבה שמערכת הקואורדינטות שלה מוגדרת )לדוגמא  60

0 מערכת הקואורדינטות של Coordinate System -בלשונית Data Frame-נפתח את מאפייני ה 30

 מסגרת הנתונים מוגדרת באופן אוטומטי בהתאם לזו של השכבה0
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 כעת:

 נבחר את מערכת הקואורדינטות שבה נרצה להסתכל על הנתונים0  .1

 WGS 1984 UTM Zone 36N0-בדוגמה זו נבחר ב
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 .המתאימה ההתמרה להגדרת Transformations לחצן על נלחץ .2

 ההתמרה המתאימה0 את נבחר שנפתחה חלוניתב 30

 

 

 

 .הנתונים מסגרת מאפייני את ונאשר הפעולה את נאשר .4

)למרות היותה במקור  UTM Zone 36Nכעת השכבה מוצגת במערכת הקואורדינטות 

אשר במערכת קואורדינטות ישראל החדשה(, תוך שימוש בהתמרה המדויקת0 כל שכבה 
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(  תוצג ללא GPS)לדוגמא נתוני  GCS WGS 1984מערכת קואורדינטות מבוססת לה 

 סטייה ביחס לשכבה הנ"ל0

 

קליק  - UTM Zone 36Nלצורך ייצוא השכבה לקובץ חדש במערכת קואורדינטות  50

 Data ← Export Data ←ימני על שם השכבה בתוכן העניינים 
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השתמש במערכת נבחר באפשרות ל UTM Zone 36Nכדי ליצור שכבה חדשה במערכת קואורדינטות 

 הקואורדינטות המוגדרת למסגרת הנתונים:

 

 UTM Zone 36N0השכבה החדשה נוצרה במערכת קואורדינטות 

 


