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منبعشرحعنوانهفته
آشنایی با ژئودزي، زمینه هاي تحقیقاتی، 1

هاي کاري زمینه
هاي تحقیقاتی در این زمنیهدر این قسمت دانشجو با گرایش ژئودزي و 

گردد. سپس کاربردهاي این رشته در کارهاي عملی و رشته آشنا می
گردد. تکنولوژي هاي نوین ارائه می

جزوه کالسی

گرانش براي ذرات و اجسام به تفسیر مورد يدر این قسمت نظریهنظریه گرانش و قانون جاذبه2
برداري و کار حاصل از آنها هايسپس مفهوم میدانگیرد. بررسی قرار می

-هاي پایستار تعریف میبیان شده و با استفاده از قضیه استوکس میدان
شود. در ادامه مفهوم انرژي پتانسیل ارائه شده و با استفاده از آن سطوح 

ان مید،گردند. به منظور فهم بهترپتانسیل و خطوط نیرو تعریف میهم
نیوتن محاسبه خواهد شد.  جاذبه یک جسم کروي با کمک انتگرال 
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اینرسیال بیان گردیده و سپس در بخش نخست مفهوم سیستم مختصات نیروهاي مجازي 4
. در شودهاي غیر اینرسیال تعمیم داده میقانون دوم نیوتن براي سیستم

گردد. تشریح میگام بعد نیروهاي مجازي و اثر آنها بر حرکت 
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جزوه کالسی. 3
به سیستم مختصات در این بخش نخست معادله حرکت یک ذره نسبت میدان ثقل زمین5

زمینی بیان گردیده و سپس با استفاده از این معادله نیروي ثقل زمین 
گردد. سپس تغییرات این نیرو در اطراف زمین مورد بررسی تعرفی می

.قرار خواهد گرفت
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مفهوم مدلسازي میدان ثقل زمین و 6

پارامترهاي مربوط به آن
در این بخش مدلسازي میدان ثقل زمین در ژئودزي مورد بررسی قرار 

هاي ریاضی براي این مسئله بیان شده و تعاریف خواهد گرفت. روش
اذبه و زاویه انحراف قائم مربوط به آن مانند میدان ثقل نرمال، آنومالی ج

گردد. مطرح می
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مطالعه شکل زمین و تاریخچه کلی در این 7

هاي صورت گرفته در تعیین شکل اي از تالشتاریخچهدر این قسمت زمینه
زمین از دوران کهن تا زمان معاصر ارائه خواهد شد. دیدگاه فالسفه قرون 
وسطی در کنار نظریات مدرن از شکل زمین که تحت اثر میدان گرانش 

آن است با یکدیگر مقایسه خواهد شد. 
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ه کالسیجزو. 2
گردد و سطوح مبناي ارتفاعی در این بخش تئوري ارتفاعات تشریح میمعرفی سطوح مبنا و کاربردهاي آن8

در ژئودزي معرفی خواهد شد. 
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زمین به دور خورشید از لحاظ هندسی و دینامیکی در این بخش حرکت حرکت انتقالی زمین و قوانین کپلر9
به طور خالصه بیان خواهد شد و تعاریف مربوط به آن از جمله صفحه 

گردد. اکلپتیک و نقاط ورنال بیان می

1. Vanicek
P., and

Krakiwsky,
J., 1987,
Geodesy

the
concept

دور محور خود مورد بررسی قرار خواهد در این بخش حرکت زمین به ي حرکت روزانه زمینمطالعه10
گرفت و اثر اجرام سماوي بر این حرکت بیان خواهد شد. 
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مکانیک حرکت ژیروسکوپی جسم صلب و 11

هاي حرکت دورانیلفهؤم
دورانی زمین، مبانی دینامیک در این قسمت به منظور درك بهتر حرکت 

آن با فرض صلب بودن زمین به تفسیر بیان خواهد شدو معادالت حاکم 
بر این حرکت مانند معادالت دینامیک و کینمانیک اویلر بیان گردیده و 

- اثرات پرسشن و نوتیشن از طریق این معادالت مورد کنکاش قرار می
گیرند. 
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اثر غیر صلب بودن زمین در حرکت دورانی و 12
هاي زمینی در تعریف سیستم مختصات
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در این بخش حرکت زمین به عنوان یک جسم تغییر شکل پذیر مورد 
دند گرگیرد و نیروهایی که سبب تغییر شکل زمین میبررسی قرار می

د، زلزله و .. معرفی شده و اثر آنها بر دوران زمین بیان مانند اثر حزر و م
گردد. می
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در این بخش مروري خالصه بر مباحث نجوم ژئودتیک و تعاریف مربوط هاي نجومی و کاربرد آن در ژئودزيروش13
هاي تعیین موقعیت به کمک پذیرد. همچنین روشانجام میبه آن 

ستارگان و نحوه انجام مشاهدات به طور خالصه معرفی خواهد شد. 
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هاي زمان در ژئودزي مانند زمان نجومی، زمان در این بخش سیستمهاي زمانسیستم14

گیري هاي ارتباط آنها و اندازهمعرفی شده و نحوه غیرهخورشیدي و 
مربوط به آنها بیان خواهد شد. 
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-مسایلمجموعه اي از سواالت و آزمون نهایی15

فعالیت هاي عملی

انفراديتمرین
نداردپروژه
ی هایگردند، تمریندر طول ترم و براي هر یک از مباحثی که در کالس تدریس می:مورد نیازمیزان ساعتتوضیح جزئیات، سایر

س باشد. تمامی تمارین پدر اینترنت میتحقیق و جستجوداده شده که برخی نیاز به حل عددي یا تحلیلی دارند و برخی نیازمند 



باید حضور داشته و به سواالت استاد در مورد تمارین در روز تحویل تمرین دانشجوشود. از امتحان نهایی به استاد تحویل داده می
ساعت)10(و منابع استفاده شده در یافتن جواب آنها پاسخ دهد. 


