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SUMMARY 

The current development is funded by NSF under Contract № 02/84 DDVU and 

includes the receiving of new and the collecting of existing quantitative and qualitative 

information about the gravity field, the above sea-level heights and the density characteristics 

for the territory of Bulgaria. On the base of the collected data an interactive National 

gravimetric quasigeoid model was realized. Comparisons with data from the Bulgarian region 

gathered from existing quasigeoid models showed that the created model is characterized by 

good accuracy which depends on the number of the optimized point masses. 

The results achieved support the finding of new opportunities to solve fundamental 

problems in various spheres of geology, geophysics and geodesy. The created interactive 

database and the developed technology are allowing to compute other quasigeoids in various 

scales. Moreover, the obtained three-dimensional coordinates for the point-masses, including 

their masses, could be interpreted in order to create density models of inner Earth. Based on 

this model, a new more sophisticated technology for quantitative interpretation of gravimetric 

data could be developed. 

РЕЗЮМЕ 

Настоящата разработка е финансирана от ФНИ по Договор № ДДВУ 02/84 и 

включва получаването на нова и събирането и обобщаването на съществуващата вече 

количествена и качествена информация за гравитационното поле, надморските 

височини и плътностните характеристики за територията на Р. България, въз основа на 

която са построени серия интерактивни модели на Национален гравиметричен 

квазигеоид. Направените сравнения със съществуващи модели на квазигеоида за 

територията на България показват, че създаденият модел се характеризира с добра 

точност, която е в пряка връзка с броя на точковите маси в модела. 

Постигнатите резултати създават предпоставки да се открият нови възможности 

за решаването на фундаментални проблеми в различни области на геологията, 

геофизиката и геодезията. Така създадената интерактивна база данни позволява 

надеждното й прилагане за изчисляване на други квазигеоиди с различен мащаб. Освен 



това резултатите за пространственото положение на точковите маси могат да бъдат 

интерпретирани с цел определяне плътностния строеж на Земята в дълбочина. На 

основата на този модел може да се създаде и нова, по-съвършена технология за 

количествена интерпретация на гравиметричните данни за нуждите геоложките 

проучванията. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАВИМЕТРИЧНИТЕ ДАННИ И СЪЗДАВАНЕ НА 

ЕДИННА БАЗА ДАННИ 

Съществена част от дейностите по разработката бяха свързани със 

систематизиране, анализ, оценка, обобщение и хомогенизация на всички налични 

гравиметрични данни и измервания. Те са приведени в унифицирана гравиметрична 

система IGSN71 както и в унифицирана гравиметрична система за Централна и 

Източна Европа UNIGRACE, включваща и България. Координатите на всички точки са 

приведени в система WGS84 (λ0, φ0), а котите в елипсоидна височинна система (h). 

Идентификацията и контрола на точките от систематизираните групи са 

извършени при използване на различни показатели като координати, коти, стойности 

на абсолютната сила на тежестта g, описания, схеми за разположение, таблици, 

каталози и много други (Милев и др., 2013). 

Покритието на страната с така описаните гравиметрични измервания, точки и 

мрежи е показано на Фиг. 1. Ясно се вижда, че липсват измервания в централната част 

на Стара планина, Рила, Родопите и отчасти в Североизточна България. В 

преобладаващата част от страната има наличие на достатъчно данни за извеждане на 

Геоида на България. 

За по нататъшно обновяване и ефективно използване на наличните 

гравиметрични измервания, мрежи и цялостната гравиметрична система на страната 

след съответен детайлен контрол и анализ е възприет терминът Национална 

гравиметрична мрежа на Република България (НГМРБ) и е направена следната 

систематизация на данните, включваща: 

I. Абсолютни гравиметрични станции (АГС); 

II. Еталонна гравиметрична мрежа (ЕГМ) с Национален еталонен 

гравиметричен полигон Видин – Мелник; 

III. Държавната гравиметрична мрежа (ДГМ) – Основен, първи и втори клас; 

IV. Допълнителни гравиметрични точки 

 Равномерно разпределени точки на територията на България; 

 Гравиметрични точки от полигони, свързани с измерванията по проекта 

UNIGRACE; 

 Точки равномерно разположени на територията на страната, измерени с 

GPS и с коти, определени чрез прецизна нивелация; 

 Точки, измерена за геофизични цели. 

От данните са отстранени точките, в които е установено, че има грешки. Така 

създадената единна национална гравиметрична система на България е основа за по-

нататъшното й използване за извеждане на Геоида на територията на България, но 

може да бъде от полза и при решаването на редица други геодезични и/или 

гравиметрични задачи. 



 
Фигура 1. Покритие на страната с гравиметрични данни съгласно НГМРБ 

 

Гравиметричните данни разположени извън територията на страната са 

заимствани от регионални и глобални модели на земния геоид. Това са: 

 European Gravimetric Quasigeoid (EGG2008) (Denker et al., 2009); 

 GRACE Gravity Model 02 (GGM02) (Tapley et al., 2004, 2005) 

 Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008) (Pavlis et al., 2008) 

С тяхна помощ е създадена периферна на територията на България рядка мрежа 

от данни за „обиране“ на гравитационния ефект от отдалечени източници и регионални 

аномалии с континентален мащаб. Използваните регионални и глобални модели са 

послужиха и за сравнение и оценка на получените резултати. 

 

2. ГЕОДЕЗИЧНИ И ГРАВИМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА БАЗОВИЯ 

МОДЕЛ 

За създаването на модела на национален квазигеоид са използвани дефинициите 

и константите на геодезическа референтна система GRS80 (Geodetic Reference System). 

Координатите на точките от повърхността на Земята, в които се определя потенциала 

на силата на тежестта се определя в геодезически географски координати B, L. 

Форматът им е градуси и десетични части от градуса. Височинната система е 

елипсоидна WGS84 (DoD WGS4, 2000). 

 

3. ПОСТРОЯВАНЕ НА ГРАВИМЕТРИЧЕН КВАЗИГЕОИД ЧРЕЗ 

ОПТИМИЗАЦИЯ НА МОДЕЛИ ОТ ТОЧКОВИ МАСИ 

Построяването на оптимизирани модели от точкови маси по данни за 

абсолютните стойности на силата на тежестта е обратна гравиметрична задача, при 

която се търсят източниците на гравитационното поле в ядрото, мантията и кората на 

Земята. Идеята е чрез гравиравностойно преразпределение на така намерените точкови 

маси да се построят плътностни модели на Земята или чрез пряко изчисление на техния 

потенциал да бъдат построени повърхнините на геоида, ядрото и другите геосфери. В 

най-общ вид горната задача е формулирана и дълги години подробно разработвана от 



Димитър Зидаров (Zidarov 1962; Zidarov 1964; Zidarov 1968; Zidarov 1986; Zidarov 

1990). Още тогава той предложи всички обратни задачи при потенциалните полета да 

се решават оптимизационно за модели от елементарни източници, а след това чрез 

преразпределяне точковите маси, електрическите заряди или магнитните диполи 

оптималния източников модел да бъде трансформиран в обемен модели на реалните 

геоложки тела. 

3.1. Оптимизация на точковите модели 

Намирането на многопараметрични източникови и плътностни модели на 

земното гравитационно поле може да се извършва само чрез метода на подбора, 

изграден на оптимизационна основа. От гледна точка на различните минимизационни 

методи, абсолютно предимство имат квадратичните методи. За тях е доказана 

сходимостта на итерационната процедура в точката на глобалния минимум, където 

полето на модела от точкови маси апроксимира наблюдаваното поле по възможно най-

добрия начин. Последното означава, че моделът в тази точка е единственият в избрания 

моделен клас. Следователно, достигането до точката на глобалния минимум ще е един 

от критериите за оценка качеството на решенията. 

Обратната гравиметрична задача може да се формулира така: Дадени са данни за 

абсолютната стойност на земното ускорение g(Pi) в точки от земната повърхност Pi, i = 

1,n и връзката между gm(Pi) и параметрите на модела m. Търси се еднозначен и 

устойчив модел m, чието поле се отличава от полето на реалния геоложки обект 

(Земята) минимално. 

Дадените стойности на земното ускорение образуват една извадка от данни у и 

определят n-мерния вектор Y. Функцията g(Pi) е операторът за решаване на правата 

задача Ф. Моделът m е функция на параметрите qj, j = 1,s. За да може на основата на 

извадката yi да се намери еднозначен и устойчив модел m*, трябва да се намери 

оператор Ф-1, обратен на Ф. За решаването на задачата ще приложим метода на 

автоматичния подбор, при който необходимия обратен оператор ще бъде 

минимизационната процедура върху следната целева функция: 
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Минимизацията на целевата функция U се извършва по метода на най-малките 

квадрати (Гаус-Нютоновия метод за минимизация) с демпфериране на поправките по 

разработен от нас метод, който се родее с методите на Льовенберг и Маркуърд. 

3.2. Стратегия на оптимизацията 

За да бъдат намерени конкретни физически, а и геоложки съдържателни модели, 

трябва се преодолеят многозначността и неустойчивостта на така формулираната 

задачата. За целта трябва да се изяснят два важни въпроса: „Как да се определи 

максималния брой на точковите маси ?” и „Как да се намерят еднозначни и устойчиви 

решения в избрания клас модели ?”. 

Очевидно е, че колкото броят на точковите маси е по-голям, толкова по-точна 

ще бъде апроксимацията на гравитационното поле от полето на модела. Ясно е също, че 

информация за източниците на полето в използваните изходни данни не е безкрайна и 

усложняване на точковия модел трябва да има граница. Намирането й става чрез 

последователно увеличаване на броя на параметри на модела докато се стигне до 

моделен клас, при който не съществува еднозначно и устойчиво решение. Достигането 

на тази сложност на модела ще означава, че от данните е изчерпана цялата полезна 

информация, а намереният оптимален многоточков модел, ще е възможно най-простия 

модел, който ще описва гравитационното поле с най-висока точност. 

Пределната сложност на оптималния модел за даден набор от данни практически 

се определя чрез анализ на остатъчното поле при всяко ново увеличаване броя на 



неизвестните параметри. Ако броят на точковите маси в модела стане достатъчно 

голям, а грешката на апроксимация на гравитационното поле на Земята – достатъчно 

малка, разликата g(Pi) – gm(Pi) ще бъде случайна нормално разпределена величина. 

3.3. Построяване на квазигеоида 

Параметрите на точковите маси (пространствени координати и маса) получени 

при оптимизацията се използват за изчисляване гравитационния потенциал по 

повърхността на елипсоида. Получените стойности се сравняват с приетата константна 

стойност на гравитационния потенциал върху геоида. 

По създаден алгоритъм, при който чрез промяна на котата се търси минимална 

разлика между заложения потенциал и изчисления се определя ундулацията в 

конкретната точка. По този начин и се построява повърхността на геоида в съответната 

моделна мрежа. 

3.4. Числова апробация на метода за земния геоид 

Предлаганият подход към обратната гравиметрична задача е апробиран с тестов 

пример върху извадка от данните за модела на геоида GRACE 2004 (Tapley et al., 2004, 

2005). 

По указания метод за оптимизация бяха намерени еднозначни и устойчиви 

модели от 4, 5, 6, 7 и т.н. точкови маси за четири мрежи с нарастващата гъстота на 

данните. След това за всеки един от тези точкови модели бе изчислен геоид, който бе 

сравнен с геоида на GRACE. Най-добра апроксимация бе постигната при модел 

съставен от 177 точкови маси оптимизирани по квадратна мрежа с гъстота 1ºх1º, 

изчисляването на който отне повече от месец. По-нататъшното усложняване на модела 

с помощта на обикновен персонален компютър се оказа невъзможно поради 

необходимостта от огромна изчислителна мощ. Съставена е графика на 

корелационните зависимости между броя на точковите маси и средната абсолютна 

разлика между моделните геоиди на апроксимационния точков модел и изходните 

данни от GRACE (фиг. 2). На нея ясно се вижда, че с увеличаването на броя на 

точковите маси и броя на стойностите на силата на тежестта, средната абсолютна 

разлика между геоида GRACE и геоида на оптималния точков модел намалява (Авдев и 

др., 2011, Avdev et al., 2011). 

 

 



Фигура 2. Корелационни зависимости между броя на точковите маси и средната 

абсолютна разлика между геоидите на апроксимационния точков модел и GRACE 

 

4. ПРОГРАМИ И АЛГОРИТМИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОБРАТНАТА 

ГРАВИМЕТРИЧНА ЗАДАЧА ЗА МОДЕЛИ ОТ ТОЧКОВИ МАСИ И 

ПОСТРОЯВАНЕ ПОВЪРХНИНАТА НА ГРАВИМЕТРИЧНИЯ КВАЗИГЕОИД ЗА 

ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 

Въз основа на по стари разработки на колектива (Avdev et al., 1988, 1989, 1998, 

1999, 2010), през втория етап от работата е създадена програмната система ml-GEA, 

която работи на итерационен принцип, стремейки се да намери най-доброто 

разпределение на източниците и техните маси, при което входните данни за силата на 

тежестта по повърхността на Земята и получените резултати въз основа на точковия 

модел да имат минимални разлики помежду си. При процеса на оптимизация и 

четирите параметри на всяка една точкова маса (пространствени координати x, y, z и 

маса) се оптимизират свободно, освен ако предварително не е зададено програмирано 

ограничение за това. Въведено е задължително ограничение източниците да не 

преминават повърхността на Земята. 

За решаване на задачата за геопотенциала и определяне референтната 

повърхнина е разработена MATLAB програмата MPPotent. При нейното стартиране се 

изчитат данните за текущия модел от съответната таблица и се решава правата 

гравиметрична задача за него като по специално създаден алгоритъм във всяка една 

точка от земната повърхност (гъстотата на мрежата се задава от оператора) се търси 

онази, отклоняваща се от повърхнината на земния елипсоид стойност на Δh, при която 

потенциала в точката става равен на нормалния потенциал върху елипсоида U0. Така 

получените моделни ундулации на квазигеоида спрямо елипсоида се сравняват с 

гореописаните бази данни за геоида и данни от GPS/нивелацията, за да бъде направена 

оценка на получените резултати и съответно да бъдат въведени корекции в модела, 

изразяващи се в добавяне или премахване на абсолютни точки; добавяне, преместване 

и коригиране на точкови източници; промяна на гъстотата на мрежата и др. 

 

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗРАБОТКАТА НА ПРОЕКТНАТА ЗАДАЧА 

5.1. Актуален устойчив модел на Национален гравиметричен квазигеоид 

Използвайки методика с постепенно нарастване броя на точковите маси и 

оптимизиране на новополучените модели, бяха получени множество модели на 

разпределение на точковите маси под земната повърхност с различно качество. Към 

настоящия момент процесът по сгъстяване на модела на гравиметричния геоид с 

точкови маси продължава, тъй като все още се наблюдава известна неустойчивост на 

решенията и отклонения в отразяването на късовълновия ефект на гравитационното 

поле за текущите модели. 

По долу са представени параметрите на точковите маси, изграждащи актуалният 

модел PM-258 съставен от 258 точки, апроксимиращ най-добре входните параметри за 

абсолютните стойности на силата на тежестта върху земния геоид (ср. кв. откл. 7,7188 

mGal за цялата Земя). Този модел на Национален гравиметричен квазигеоид и се 

характеризира с най-малки отклонения от стойностите за ондулациите на геоида 

спрямо елипсоида, наблюдавани при анализа на съществуващи модели за Земята, 

територията на Европа и района на България. 

Параметрите на модел PM-258 са следните: 

 Бр. точкови маси:      258; 

 Сумарен гравитационен параметър GM:   398600,817 km
3
/s

2
; 

 Бр. входни данни за g:     230 000; 



 Ср.кв. откл. м/у изходните и входните данни:  7,7188 mGal. 

 

5.2. Определяне на референтната височинна повърхнина на базата на 

квазигеоида и GPS/нивелацията 

Параметрите на точковите маси (пространствени координати и маса) получени 

при оптимизацията се използват за изчисляване гравитационния потенциал по 

повърхността на елипсоида. Получените стойности се сравняват с приетата константна 

стойност на гравитационния потенциал върху геоида W0 = 62636860,850 m
2
/s

2
. 

 

 
Фигура 3. Стойности на потенциала на точковите маси на модел PM-258 по 

повърхността на елипсоида в m
2
/s

2
 по мрежа 1°х1° 

 

Създаден е алгоритъм, използван от MATLAB програмата MPPotent, при който 

чрез промяна на котата се търси минимална разлика между гравитационния потенциал 

W0 и изчисления WMP, т.е. W0 – WPM → min. По този начин е изчислена повърхността на 

геоида в съответната моделна мрежа. 

Изчисленият потенциал върху повърхнината на земния елипсоид по точковите 

маси на модел PM-258 е представен на Фиг. 3, а определените по гореописаната 

методика стойности за отклонението на геоида от елипсоида на Фиг. 4. 

 



 
Фигура 4. Разлики между височините на геоида GRACE и височини на „квазигеоида“, 

изчислени от оптимален 258 точков модел PM-258 в метри 

 

5.3. Сравняване на гравиметричния квазигеоид със съществуващи модели 

на квазигеоида за територията на страната и с данни от GPS/нивелацията 

За територията на България, където стойностите на силата на тежестта са 

сгъстени максимално с помощта на създадената база данни НГМРБ е извършен 

допълнителен анализ на резултатите. Създаден е модел на Национален гравиметричен 

квазигеоид с гъстота на мрежата 1„х1„ (Фиг. 5), който е сравнен с модела EGM2008 

(Фиг. 6) като резултатите са анализирани статистически (Фиг. 8). 

За допълнителен контрол на качеството на модела на Национален 

гравиметричен квазигеоид е извършено сравнение на стойностите на отклонението му 

от елипсоида с данни определени чрез GPS/нивелация в 20 точки. Допълнително за 

същите точки е направено и сравнение с модела на европейския квазигеоид EGG08. 

GPS/нивелачните данни представляват точки с точно определени геодезически 

координати от GPS измервания и коти, определени с прецизна нивелация. Стойностите 

им представлява нормалната височината на съответната точка над международно 

приетият елипсоид. Разликите спрямо Националния гравиметричен квазигеоид варират 

в границите от  

-0,861 † +1,777 m. 

Сравнението между Националния гравиметричен квазигеоид и модела на 

квазигеоида EGG08 дава отклонения в рамките -2,202 † +1,694 m. 

 



 
Фигура 5. Национален гравиметричен квазигеоид изчислен по оптимизиран 258-точков 

модел PM-258 на „квазигеоид“ в мрежа 1„х1„ 

 

 
Фигура 6. Модел на геоида EGM2008 за територията на Република България в мрежа 

1„х1„ 

 

 



Фигура 7. Разлики между височината на геоида EGM2008 и височините на 

Националния гравиметричен квазигеоид изчислен по оптимален 258-точков модел PM-

258 в метри 

 

 
Фигура 8. Хистограма на разпределение на разликите между височината на геоида 

EGM2008 и височините на Националния гравиметричен квазигеоид изчислен по 

оптимален 258-точков модел PM-258 в метри 
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