IN MEMORY: 115 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО

ЗА ЖИВОТА и ДЕЛОТО на АКАДЕМИК ВЛАДИМИР К. ХРИСТОВ
На 5 / 18 декември тази година се навършват 115 години от рождението на големия
български учен Владимир Кирилов Христов. Неговото име се свързва с развитието на
отечественната геодезия, в частност Висшата геодезия и международно признаване на
българската геодезическа наука. Необикновенната научна ерудиция, безграничното
трудолюбие и упорство в работата са позволили на академик Христов да развие огромната си
творческа деятелност. Не съществува сериозен проблем в областта на Висшата геодезия, с
който той да не се е занимавал.
Богат интелект, голяма професионална и обща култура и неизчерпаема умствена енергия
са качествата, които определят творческият път на акад. Христов.
Роден е в гр. София в семейството на известния български поет Кирил Христов и Невена
Палашева, по професия учителка. От 1921 г. е стипендиант на едно от най-авторитетните
висши учебни заведения по това време – Лайпциския Университет, изучава астрономия,
математика и физика. Завършва университета през 1925 г. като защитава докторат по
астрономия. Непосредствено след това се завръща в България и постъпва на работа в
наскоро създадения Държавен географски институт при Министерството на войната. За
Института, който по това време изпитва огромни трудности и недостиг на специалисти за
полагането на Държанвните геодезически мрежи на страната, идването на Христов е
истинско кадрово попадение. За самия Христов това е изключително благоприятна основа за
да покаже своите знания, умения амбиции. Възложено му е да организира и проведе
необходимите астрономически измервания в изграждащата се вече първоредна триангулация,
да мотивира изборът на референтен елипсоид, да създаде работни формули и проведе
редукционните задачи за привеждане на измерванията върху елипсоида, да извърши
ориентирането на мрежата, да мотивира предложение за избор на плановите координати и за
избор на картната проекция на топографската карта. Задачи една от друга по-сложни и слабо
познати на българската практика. Само човек като Христов, с много добра теоретична
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подготовка и хъс към работата може да се справи с такова предизвикателство. Това е
периодът в който, Държавният географски институт свързва своите бъдещи успехи с
привличането на един ерудиран, амбициозен млад специалист, а Христов, формира
самочувствие и полага началото на бъдещото си научно израстване, като превръща
проблемите на Института в своя професионална и житейска съдба, която не го напуска до
края на жизнения му път. Справя се изключително добре. Ползва се с пълно доверие на
ръководството на Института. Но това за него е колкото добре, толкова и не, защото то
означава, че в Института няма специалисти в тази област, с които да се консултира, че няма
опоненти, с които да наточи научното си острие и увеличи енергията си за работа, нещо,
което в по-късните години е сериозен стимул за израстване в неговата научна кариера. При
тези условия, Христов се обръща към богатата библиотека на Лайпциския университет и
трудовете на Хелмерт, свързани с извеждане размерите на референтен елипсоид и неговото
ориентиране по данни от астрономическите определения. И постига забележителен резултат.
Не само, че усвоява теорията на Хелмерт, но дава и по - рационални решения, като дефинира
задачата с помощтта на диференциални функции и редови развития с постоянни
коефициенти, при което без ущърб на точността дава по-прагматични от изчислителна гледна
точка решения. Този метод е в основата и на по-късните му работи, като например
въвеждането на гаусовите коориднати и изчисляване на всички необходими за тях редукции
и трансформации в застъпните ивици,
През януари 1930 г. д-р Христов организира и лично участвува в определянето на
разликата в астрономическата дължина между Потсдам – от новата за тогава къщичка за
ширина на Института и София – от астрономическата кула на ДГИ (тт 13 от първоредната
мрежа на България), «чрез което София през Потсдам се свърза директно със световната
мрежа на дължините». Получената дължина за София-астрономичната кула е 1 h 33m 19s.87 ±
0s.005. Работата и получените резултати са представени в едно съвместно българо-германско
издание: [ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗЛИКИТЕ НА ДЪЛЖИНИТЕ ПОТСДАМ – СОФИЯ, F.
Mullig, Potsdam и Вл. К. Христов, София, изд. Потсдам и София 1933]
В периода между 1930 и 1936 г. д-р Христов работи по теорията и приложението на
гаусовите координати, като създава „Таблици за геодезически изчисления по
интернационалния референтен ерипсоид” [ИЗВЕСТИЯ на ДГИ №1 1938г] и както пише в
предговора н-ка на Института полк. А. Ганев:«Формулите и таблиците са събрани и
подредени от д-р Владимир К. Христов, Н-к на астрономическото отделение на
Института. Някои от тх са изведени на ново по личен негов път, а други представляват
и негов напълно оригинален труд»
През 1943 г. в Лапциг е издадена книгата на Вл. К. Христов, Die Gauss-Krugerschen
Koordinaten auf dem Elipsoid, за която книга, проф. д-р Харолд Болц пише в Zeitschrift fur
Fermessungswesen, 1943, стр. 252, „по мое мнение книгата на Христов може да се разглежда
като третата основна книга върху Гаус-Крюгеровите координати”.
Тази книга има няколко следващи издания:
- В България: Христов Вл. К., Гаус–Крюгеровите координати върху ротационния елипсоид,
изд. ДГИ, София, 1946;
- В Германия: W. K. Hristow, Die Gausschen und geographischen Koordinaten auf dem Elipsoid
von Krasovski, Берлин 1955;
- В Русия: В.К. Христов, КООРДИНАТЫ Гауса-Крюгера НА ЭЛЛИПСОИДЕ
ВРАЩЕНИЯ, превод из болгарского. Москва, Геодез-издат.
- 1957.
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За всяко от тези издания в предговора, или в научната критика, са високо оценени, както
значението на гаус-крюгеровите координати за геодезическата практика, така и „пълната
теоретична чистота”, с която те са представени от нейния автор. Няма друг български
учен в областта на геодезията, получил такова световно признание, с което и
българската геодезия основателно се гордее.
За съжаление, в последните години България е единствената държава, която свърза
въвеждането на Европейската референтна система с отказ от гаусовите координати, като с
ПМС №140/04.06. 2001 г. чл.4 те са заменени с координати на „конформната конична
(Ламбертова) проекция ..., която се използва за всички граждански приложения”. Няма
друга държава, отказала се от продължаване на геодезическите си работи с гаусовите
координати, още по–малко, да свързва такова нещо с преминаване в Европейската
референтна система.
През 1942 г. е публикувана работата на д-р Христов: “Anderung des geographischen
koordinaten infolge Umorientierung eines geodetischen Netzes und Ubergang zum anderen
Referenzellipsoid”, Zeitschrift fur Fermessungswesen, jahrg. 1942, H. 5, S. 132 – 140. Превод:
„Промяна на географските координати при преориентиране на една геодезическа
мрежа и преход към друг референтен елипсоид ”
С появата на тази публикация, д-р Христов получава второто си голямо признание, не
така масово изразено, първо защото, публикацията се появява по време на втората световна
война и второ, че разработеният от него метод има важно военно приложение – привързване
на първокласните геодезически мрежи между съседни страни и реализиране на
трансформационен преход на координатите в двете национални референтни системи.
България в този период (ДГИ) осъществява такива връзки с всичките си съседни страни с
изведени личво от д-р Христов трансформационни параметри. Основният метод за
разработването на тази сложна задача от д-р Христов, е базиран върху така нареченият
„метод на развъртане”.
В България, през 1952 г. е издадена с гриф „за служебно ползване” брошура с автор, вече
проф. д-р Вл. К. Христов, чл. кор. на БАН : „ПРЕМИНАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ
ЕЛИПСОИДА НА ХЕЙФОРД (СИСТЕМА 1930) КЪМ ЕЛИПСОИДА НА КРАСОВСКИ
(СИСТЕМА 1950) ”. В брошурата е представено едно приложение на решенията в
посочената по-горе публикация и същевремено знаково за българската практика събитие –
преход от система 1930 в система 1950. Брошурата съдържа: [вж. И. Йовев, 2005,
Геодезическите Мрежи на България и свързаните с тях Референтни, Координатни и
Височинни Системи,сп. Висша геодезия кн. 16 БАН София, 2003]:
- формулите за трансформиране на географски координати от един елипсоид към друг,
взети от споменатата по-горе публикация;
- изходни даннии за тт Черни връх, при старата ориентация и елипсоида на Хейфорд, и при
новата ориентация и елипсоида на Красовски;
- работни формули, коефициенти и таблица за трансформиране на географски координати;
- работни формули, коефициенти и таблица за трансформиране на гаусови координати.
През 1958 г. в първия брой на сп. ИЗВЕСТИЯ на ЦЛВГ – БАН, акад. Христов представя
едно разширено решение за „Трансформация между два референтни елипсоида”, като
допълва и разширява решенията си, представени в [Hristow 1942] с решения за конформна и
не конформна трансформация, както за географски така и за гаусови координати. Тук също
прилага метода на развъртане, който явно води до известни ограничения на решенията.
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В учебника си по Математическа геодезия 1964 г. стр. 392 Акад. Христов, отново
представя своите решения под заглавие „Преориентиране на триангулачна мрежа и
преминаване към друг елипсоеид.” След много обективен анализ, стига до извода, че: (стр
403) „к.т.н Мара Даскалова е дала много удобни развития в степенни редове за
преминаване на един елипсоид към друг по метода на проектиране”. Следват още
сравнения с работата на прф. М. Дасккалова, отпечатана в сп. . ИЗВЕСТИЯ на ЦЛВГ – БАН,
кн.3 1962 и категоричният извод на Акад. Христов: стр. 405 „Методът на проектиране
теоретически е решително по-издържан от метода на развъртане” Такава оценка, може
да направи само учен от най-висок ранг, чиято дейност е съпроводена с „пълна теоретична
чистота”.
Тук ще приведа цитат от прекрасната книга на доц. д-р Венета Коцева [ЕТЮДИ ПО
ИСТОРИЯ НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА В БЪЛГАРИЯ, София, 2013 изд. ВГС
стр. 38] написани за акад. Христов по друг, подобен на този случай: „Човек трябва да
притежава наистина безгранична искреност, дълбока етичност и научна
безпристрастност, за да признае чужд научен принос в конкурс, в който той самият е
участни, и председател на журито”.
Добавяме само, че замяната на метода на развъртане с метода на проектиране, не само, че
не намалява, а по-точно разширява обхвата и приложимостта на решенията на акад. Христов
за „Трансформация между два референтни елипсоида”, съобразно технологичното
усъвършенствуване на средствата за получаване на координати. С решенията си, какго за
географски, така и за гаусови координати, то става изключително ефективно и приложимо за
съвременните GPS определения и реализации на Европейската референтна система, където се
борави както с елипсоидните 3D координати, така и с проекционните UTM (Гаусови)
координати.
За съжаление и тази работа на акад. Христов не се използва в съвременните
български решенния по присъединяване към Европейската референтна система.
Извеждането на формули за преход от една референтна система в друга и конкретните
решения за въвеждане на система 1950 г. с елипсоида на Красовски като трансформационен
аналог на система 1930 г. дефинирана върху елипсоида на Хейфорд продължават да са
актуални и към днешно време за геодезическата теория и практика. Малко известно е, че този
метод е приложен и за дефиниране на БГС1970г. [вж. И. Йовев, Геомедия бр.2 2023г.].
Въпросът е в това, че решенията на Христов, притежаващи, както се каза, пълна теоретична
чистота, лесно се поддават на програмиране и по такъв начин бързо влизат в производството.
Академик Христов работи в ДГИ до 1948 г. когато е избран за редовен професор по висша
геодезия в Университета по Архитектура, строителство и геодезия – тогава Държавна
политехника. Напуска ДГИ, но остава дълбоко съпричастен към неговите проблеми, към
проблемите на Военно топографската служба и като цяло към проблемите на българската
геодезия. Той имаше шанса и остави дълбока следа в научните си разработки, в период, в
който много интензивно се променят методите, измерителните и изчислителни средства по
координиране на националното и световно пространство, по изграждането на национални,
регионални и глобални геодезически мрежи. Започва научната си кариера в условията на
изграждане на геодезическите мрежи само по класическите геодезически и астрономически
методи. Достига до идеята и сам разработва методи за изграждане на континетални
геодезически мрежи. Още след пускането на първия изкуствен спътник на земята, разработва
орбиталните методи за геодезическо координиране и въвежда като учебна дисциплина
космическата геодезия. С верен поглед в бъдещето, още от самото начало на научната си
кариера, отделя особено внимание на аналитичните методи в изчислението и създава
решения подходящи за “днешното” ниво на изчислителната техника и за нивото на нейното
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състояние “утре”. Така, започвайки от логаритмичните таблици, преминава през ръчните
сметачни машини, механичните електрически сметачни машини, електронните калкулатори и
съвременните елктронно-изчислителни средства. Много пъти са отбелязвани заслугите на
академик Христов за развитието на геодезическата наука и на българската геодезическа
практика. Тук представихме само една малка част. Целта е да предизвикаме дискусия, не
толкова по това дали е забравен или не. Акад. Христов не може да бъде забравен. Той е
получил всички научни звания и най-високите държавни награди и отличия. Клубът на
офицерите и сержантите от запаса и резерва / топографи / при Градския Сьвет на СОСЗ,
София, носи неговото име - «Акад. - Владимир Кирилов Христов”. Целта на настоящето
представяне е по-скоро да събудим интереса на по-младите колеги по направеното и
оставено ни от него наследство, което притежава качествата за успешното му и ефективно
приложение в съвременните български решения по присъединяване на геодезическите мрежи
и системи на България към Европейските геодезическа, височинна и гравиметрична системи.
А там нещата никак не са добре.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
Полк. доц. д-р Илия Йовев
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