
 پیش گفتار

 به که است زمین علوم و کاربردی ریاضیات از ایشاخههمان طور که می دانیم ژئودزی 

 میدان بررسی و آن روی بر دقیق موقعیت تعیین زمین، ابعاد و شکل نمایش و گیریاندازه

 مطالعه به( ژئودزی متخصصان) هاژئودزین. پردازدمی آن زمانی تغییرات و زمین ثقل

. پردازندمی قطبی حرکت و مد و جزر زمین، پوسته حرکات مانند ژئودینامیکی هایپدیده

 جو سوی آن در چه آن آمدن بوجود فرآیند درباره است ایمقدمه و مواد مطالعه نجوم

 وسیع گیتی تا کوچک های اتم از را آسمان گوی و آسمان ، جهان این که است زمین

 وسیله به زمین سطح بر واقع نقاط موقعیت تعیین علم ودزیژئ نجوم .شودمی شامل

 ماهواره و زمینی مختصات های سیستم بین ارتباط برقراری. باشد می نجومی مشاهدات

 دیگر گوناگون کاربردهای و زمان سنجش ،زمینی بعدی سه ودزیژئ های شبکه ایجاد ،ای

به عبارتی دیگر نجوم ژئودزی بحث می شوند.  ودزیئژ نجومهایی هستند که در   مبحث

)طول و عرض و   AZ و Λ ،Φیا نجوم موضعی علمی است که هدف آن رسیدن به 

آزیموت نجومی( با استفاده از مشاهدات )امتداد و زمان( و با استفاده از مختصات ستارگان 

مختلفی وجود )در جدول نجومی( می باشد البته برای اندازه گیری آزیموت روش های 

از نجوم ژئودزی در مشخص کردن وضعیت  دارد که روش نجومی دقیق ترین روش است.

ژئوئید ها، تعریف سیستم های مختصات در ژئودزی، کنترل شبکه های ژئودری از لحاظ 

 هست فصل هفت شامل حاضر کتاب استفاده می شود.  VLBIدوران و استفاده در روش 

 ژئودزی نجوم کلیات و اولیه تعاریف و  ژئودزی مورد در یکلیات  دوم و اول فصل در که

 ها سیستم بین تبدیالت و سماوی کره مختصات های سیستم سوم فصل در و شده آورده

نستارگا خاص موقعیت و ستارگان انواع  هارمچ فصل در ادامه در و است شده بحث



 مختصات در تغییراتو زمان  گیری اندازه های سیستم بحث به بیترت به ششم و پنجم فصل در و شده مطالعه 

 فصل یعنی آخر فصل در و شده پرداخته نقطه یک نجومی مختصات تعیین و ای ستاره تصحیحات سماوی،

 و دانشجویان راهگشای بتواند کتاب این است امید. است شده بررسی و بحث یاب ستاره سامانه نیز فتمه

 ژئودزی نجوم علوم مقدماتی درک و آشنایی زمینه در علوم سایر و ژئوماتیک مهندسی رشته پژوهان دانش

 .باشد

 اجیرلو اصل محمدی لیلی
 


