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پردازد. در این درس هندسه هاي هندسی تعیین شکل زمین میي روشدرس ژئودزي هندسی به مطالعهخالصه درس و هدف آن:
هاي مختصات مختلف در ژئودزي دیفرانسیل بیضوي و روابط هندسی مربوط به آن توضیح داده شده و سیستم

گردند. در ادامه مبحث سیستم تصویر و انواع مختف آن بیان خواهد گردید. معرفی می
.,Richard Rapp, geometric geodesy I &II (1991،1992)-2جزوه کالسی. -1مرجع اصلی:

3-Christophere Jekelli, geometric reference system in Geodesy, (2004),

نداردمراجع کمک درسی:
نمره15نمره.                     امتحان پایان ترم: 5نویسی و تمارین پروژه برنامهفعالیت عملی: ارزشیابی:



صفحات مربوط از مرجع)مطالبی که هر هفته در کالس مورد بحث قرار خواهد گرفت (به همراه شماره 

منبعشرحعنوانهفته

1

مروري بر مباحث ژئودزي و ژئودزي هندسی 
هاي آن و کابرده

در جلسه اول به یاداوري مطالبی از مبانی ژئودزي پرداخته و مباحث 
کلی ژئودزي هندسی و کاربردهاي آن شرح داده خواهد شد.

آن شرح داده می در جلسه دوم هندسه بیضوي دورانی و روابط ریاضی 
شود

1 ،2 ،3 مروري بر هندسه بیضوي و سیستم مختصات 
ژئودتیک 

مروري بر هندسه بیضوي و سیستم مختصات 2
ي بیضوي. تعیین معادله پارامتري ادامه مباحث مربوط به هندسهژئودتیک

بیضوي برحسب تعاریف مختلف عرض. ارتباط مختصات کارتزین و 
ها بر بیضوي و انحناي آنها. خم بیضوي. خممنحنی الخط ژئودزي بر 

آن. مسائل مستقیم و معکوس و حل آنها. تبدیل بین ژئودزیک و معادله
هاي مختلف. سیستم مختصات توپوسنتریک بیضوي و بردارهاي دیتوم

پایه در این سیستم. 

3و 2و1
مروري بر هندسه بیضوي و سیستم مختصات 3

ژئودتیک

بیضوي و سیستم مختصات مروري بر هندسه 4
ژئودتیک

مروري بر هندسه بیضوي و سیستم 5
ژئودتیکهايمختصات

زمینیهايسیستم مختصات6
اي زمین تعریف شده در این بخش سیستم مختصات متوسط و لحظه

. در ادامه (مختصات طبیعی)گرددو مختصات نقاط در آن ها بیان می
ده یا نجومی محلی تعریف گردیسیستم مختصات توپوسنتریک زمینی 
ها ارائه خواهد شد. در نهایت و ارتباط بین این سیستم مختصات

گرددمیهاي زمینی و ژئودتیک بیان ارتباط بین سیستم

3و2و1
زمینیهايسیستم مختصات7

انواع مختلف بیضوي و نحوه تعریف آنها با 8
3و2و1معرفی بیضوي ژئوسنتریک و ژئودتیک و تعیین شرط آزیموت الپالس استفاده از مشاهدات ژئودزي

انواع مختلف بیضوي و نحوه تعریف آنها با 9
استفاده از مشاهدات ژئودزي

انتقال مشاهدات از سطح زمین به بیضوي و 10
در این بخش نحوه انتقال مشاهدات از زمین به سطح بیضوي و تصحیحات مختلف

3و2و1گردندالزم بیان میتصحیات 

انتقال مشاهدات از سطح زمین به بیضوي و 11
تصحیحات مختلف 

هاي سماوي و مداري و سیستم مختصات12
هاي مختصات سماوي و مداري تعریف شده در این بخش انواع سیستمارتباط آنها

ا با هگردد. سپس ارتباط بین این سیستمارتباط بین آنها بیان می
هاي زمینی ارائه خواهد شدسیستم

3و2و1

هاي سماوي و مداري و سیستم مختصات13
ارتباط آنها

ان ریم-گردد. شرایط کوشیدر این بخش سیستم تصویر تعریف میهاي تصویرسیستم14
اي ههاي تصویر متشابه ارائه شده . انواع مختلف سیستمبراي سیستم

ترانسفرمرکاتور) و روابط تبدیل آنها ، UTMتصویر متشابه (مرکاتور، 
معرفی خواهد شد

3و2و1
هاي تصویرسیستم15

هاي تصویرسیستم16

باشدشامل سواالت تشریحی از مباحث تدریس شده در کالس میآزمون نهایی17
کلیه مباحث 

تدریس شده در 
طول ترم



فعالیت هاي عملی

هایی داده شده که برخی نیاز به حل عددي یا گردند، تمرینیک از مباحثی که در کالس تدریس میدر طول ترم و براي هر و سمینارتمرین
باشد. تمامی تمارین پس از امتحان نهایی به استاد تحویل داده تحلیلی دارند و برخی نیازمند تحقیق و جستجو در اینترنت می

سواالت استاد در مورد تمارین و منابع استفاده شده در یافتن جواب شود. در روز تحویل تمرین دانشجو باید حضور داشته و به می
ساعت)10(آنها پاسخ دهد.

ساعت10برنامه نویسی در زمینه محاسبات ژئودزي هندسیپروژه
سایر


