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درسبرگ راهنماي

ژئودزي فیزیکیعنوان درس:

3واحد: 

دکتر یزدان عامریان:درساستاد

98- 99سال تحصیلینیمسال اول 

amerian@kntu.ac.ir: پست الکترونیکبرداريدانشکده مهندسی نقشه

https://wp.kntu.ac.ir/amerianصفحه شخصی: 

کارشناسان درس:12:00تا 10:30و دوشنبه 12:00تا 10:30یکشنبه زمان تدریس: 
تلفن::ککترونیلپست ا

یبیبا روش ترکییآشنان،یثقل زمدانیميسازبا روش استوکس در مدلییآشنان،یثقل زمدانیميهایژگیبا وییآشناخالصه درس و هدف آن:
و زاتیبا تجهییآشنا،یارتفاعيهاستمیبا سییآشنان،یزمیجاذبيهابا مدلییآشنان،یثقل زمدانیميسازدر مدل

یسنجیگرانیو محاسباتیمشاهداتيهاروش
یجزوه درسمرجع اصلی:

.١مراجع کمک درسی: Vanicek P. and E.T. lcrakiwsky (1986), Geodesy, the Concepts, Elsevier Science Publishers, ISBN:
0444877754.

٢. Hofmann- wellenhof B. and H. Moritz (2005), Physical Geodesy, Springer Wien Network, ISBN: 103-211-
23584-1

٣. Sneeuw N (2006), Physical Geodesy, Institute of Geodesy, Stuttgart University.

)، ژئودزي فیزیکی، انتشارات دانشگاه تهران1390صفري، ع (.4
برداري کشورهایی از مبحث ژئودزي فیزیکی، انتشارات سازمان نقشه، درس)1389(بود، اعلمداري، م و راستنجفی.٥

0سایر: %60%آزمون نهایی:40%آزمون میان ترم:0%فعالیت عملی:  ارزشیابی:

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

منبعشرحعنوانهفته

1

فصل اول: میدان ثقل زمین و تئوري پتانسیل جاذبه
ي)جسم مادي و نقطه ماد(جاذبهيرویندانیم
میدان نیروي گریز از مرکز
شتاب ثقل زمین و تغییرات آن

فصل اول شتاب ثقل زمین و تغییرات آنمعرفی 
جزوه درسی

2
میدان پتانسیل ثقل زمین
نیجاذبه زملیمعادله پوآسون پتانس
نیجاذبه زملیمعادله الپالس پتانس

، اپراتور دیورژانس، معادله پوآسون، ثقلپتانسیل دانمیمعرفی 
معادله الپالس

فصل اول 
جزوه درسی

3

و خواص آنهاکیتوابع هارمون
يانواع مسائل مقدار مرز
نیمختصات کارتزستمیمعادله الپالس در سحل
لیوویخواص معادالت اشترم ل
يمختصات کروستمیحل معادله الپالس در س

فصل اول مسائل مقدار مرزيحل 
یجزوه درس
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المهبیضرا

4 فصل اول حل معادله الپالسيمختصات کروستمیمعادله الپالس در سحل ادامه
یجزوه درس

5

مسألهيمرزطیبر اساس شراکیهارمونبیمحاسبه ضرا
يکرومختصاتستمیدر سخلهیریديحل مسأله مقدار مرز
هاي کروي سطحیانواع هارمونیک
 ارتباط بین ضرایب هارمونیک کروي و خصوصیات جسم

جاذبهمولد میدان 
 بیضويمختصاتحل معادله الپالس در سیستم
پتانسیلسطوح هم

هاي کروي انواع هارمونیکک و معرفی یهارمونبضرایمحاسبه
پتانسیلسطوح همو سطحی

فصل اول 
یجزوه درس

6

فصل دوم: میدان ثقل نرمال
يمختصات کروستمیدر سيثقل نرمال کرودانیم
يضویمختصات بستمیدر سيضویثقل نرمال بدانیم
يمختصات کروستمیدر سيضویثقل نرمال بدانیم
ثقل نرمالشتاب

دومفصل و روابط آنثقل نرمالمعرفی 
یجزوه درس

7

فصل سوم: مسأله مقدار مرزي استوکس در تعیین ژئوئید
تعاریف
فرمول دوم برنز
معادله بنیادي ژئودزي فیزیکی
مسأله مقدار مرزي آنومالی پتانسیل

سومفصل دیژئوئنییاستوکس در تعيمسأله مقدار مرزمعرفی 
یجزوه درس

8دیفرمول استوکس ارتفاع ژئوئ
سومفصل دیژئوئنییاستوکس در تعرابطهبدست آوردن هاي انحراف قائمفرمول ونینگ ماینز براي محاسبه مؤلفه

یجزوه درس

9حل عددي انتگرال استوکس
روش ترکیبی در تعیین ژئوئید

روش ترکیبی در حل عددي انتگرال استوکس و معرفی 
تعیین ژئوئید

سومفصل 
یجزوه درس

10 تعطیل رسمی4/10/97یکشنبه
 امتحان میان ترم از فصل اول و دوم5/10/97دوشنبه

11

یجاذبحاتیتصحفصل چهارم: 
آزاديهواحیتصح
بوگهحیتصح
اثر تخته بوگه
یتوپوگرافحیتصح

چهارمفصل مشاهدات ثقل از سطح زمین به سطح ژئوئیدنحوه انتقال 
یجزوه درس

12

يزوستازیا
فوردیها- پراتيزوستازیامدل
سکاننیه-يریايزوستازیمدل ا
 نزیما- نگیونياتعادل منطقهيزوستازیامدل
يزوستازیاحیتصح
بر اساس مدل پراتيزوستازیاحیتصح
يریبر اساس مدل ايزوستازیاحیتصح
يزوستازیایآنومال
میرمستقیغاثر

چهارمفصل معرفی تعادل هیدرواستاتیکی پوسته زمین
یجزوه درس

13

یارتفاعيهاستمیسفصل پنجم: 
لیاعداد ژئوپتانس
کینامیدارتفاع
کیارتومترارتفاع
نرمالارتفاع

فصل پنجم در ژئودزيیارتفاعيهاستمیسمعرفی 
یجزوه درس

14
یسنجی: گرانششمفصل 

روش سقوط آزادو دستگاه آونگ(مطلقیسنجیگران(
ابررساناسنجیگراني و فنرسنجیگرانی (نسبیسنجیگران(

ششمفصل گیري شتاب ثقل زمینهاي اندازهمعرفی روش
یجزوه درس
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یسنجیگرانيهاشبکه
اتووشیچشیدستگاه تعادل پ
یو کشتمایشتاب ثقل در هواپيریگاندازه

-مسایلمجموعه اي از سواالت و نهاییآزمون 15

فعالیت هاي عملی

و سمینارتمرین
پروژه
سایر


