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        Въведение 

 

През 2013 г след проведен конкурс започна работа по Научна тема „Научноприложна 

разработка за моделиране на геоида за територията на България, методика и софтуер за 

прилагането му при мониторинг на геодинамични процеси” по Оперативна програма 

„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

2007-2013 г.” Договор № BG161PO003-1.1.06-0077-C0001/Se-02/27.08.2013г. Бенефициентът 

на проекта е фирма „ГЕО ПЛЮС” ЕООД. 

Предвидените в Техническата спецификация дейности за изпълнение на разработката 

по Научна тема „Развитие на теоретичната основа за моделирането на геоида на територията 

на Р. България“ са както следва: 

1. Преглед и анализ на съвременните тенденции и основните концепции от теорията 

за фигурата на Земята и нейните апроксимационни форми; 

2. Анализ на методите и математическия апарат за създаване на локален модел на 

геоида и избор на оптимални интерполационни модели; 

Инвестираме във вашето бъдеще  

ЕВРОПЕЙСКИ 

СЪЮЗ 

Европейски фонд за  

регионално развитие  

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.1.06-0077-C0001 
„Научноприложна разработка за моделиране на геоида за територията на 

България, методика и софтуер за прилагането му при мониторинг на 
геодинамични процеси” 

 
Бенефициент: "ГЕО ПЛЮС" ЕООД 

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  
"ГЕО ПЛЮС" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган. 
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3. Разработване на конкретен математически апарат за създаване на локален модел 

на геоида с отчитане на специфичните условия за територията на Р. България; 

4. Дефиниране на критерии за оценка на точността на модела на геоида и 

приложимостта му за различни геодезически и други цели. 

Научен екип с ръководител проф. дтн инж. Георги Вълев Димитров и член на екипа 

проф. дикн инж. Андрей Иванов Андреев, разработиха и представиха отчет по  Научната 

тема, като основните му аспекти  са представени по-долу в публикацията. 

1. Постановка на задачата за определяне на геоида 

Моделирането на планетата Земята е актуален въпрос, занимаващ учените от различни 

области на науката. Това е свързано с непосредственото моделиране на гравитационното 

поле на Земята. В общия смисъл подобно моделиране ще даде възможност за извличане на 

информация за нуждите на: 

• геофизиката и геодинамиката; 

• проучването на нефт и полезни изкопаеми; 

• установяване на влиянието на гравитацията, като “шум” в геодезията и 

картографията; 

• установяване на влиянието на гравитацията върху точността на координирането 

на обекти и навигацията; 

•  дефиниране на орбитите на ИСЗ; 

• дефиниране на геометрията на естествени координати, височинни системи и 

морско ниво /w, γ, λ, g, h/. 

Моделирането на геоида, като еквипотенциална повърхност на земното гравитационно 

поле, апроксимира най–добре средната морска повърхност и е най–доброто представяне на 

земното гравитационно поле спрямо референтния елипсоид. Този модел е естественото 

начало на референтна повърхност за ортометрични /нормални/ височини, измерени по 

отвесната /нормалната/ линия (фиг.1). 

 
 

Фиг. 1. Основни отчетни повърхнини и височини 

 

Глобалното моделиране на геоида на базата на голямо количество данни от различно 

естество (гравиметрични, нивелачни, астрономически, спътникови, лазерни и др.), 

извършени за цялата Земя, е трудно осъществим процес. Въпреки наличието на обективни 

причини, това моделиране е факт. В международната асоциация по гравиметрия IAG са 

дефинирани и се разпространяват данни за такива модели – световен гравиметричен модел 

EGM84, EGM96,EGM2008 и др., европейски гравиметричен модел EEM97 и др. Точността на 

тези модели е в границите на 0.2-2.0 m. Следователно глобалните гравиметрични модели 

могат да се използват в случаи, когато не се изисква висока точност – гравиметрично 

разузнаване за целите на геофизиката и геологията, база за сравнение на други по-
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високоточни методи и др. При бъдещото интегриране на геодезическото общество и наличие 

на повече като количество и достоверност на информацията данни се очаква подобряване на 

точността на глобалния модел на геоида. 

Поради посочените до тук причини и наличната реална потребност, все повече 

нараства интересът към създаването на регионални и локални модели на геоида. Такова 

моделиране е свързано с интересите на дадена държава, регион или област, което предполага 

обвързаност със съответния възприет геодезически датум. Интегрирането на локални и 

регионални модели на геоида ще изисква унифициране на данните към единна геодезическа 

референтна система и единна височинна система [3],[4],[15] [9][12]. 

В исторически план са правени редица опити за дефиниране на модели на геоида на 

територията на Р. България – локално и регионално [21] [31]. Локалните модели се основават 

на астрономо-гравиметрическия, доплеровия и гравиметричен метод. Този подход е логичен 

за времето си, наличния инструментариум и точността на измерванията. Локалният модел на 

геоида, построен на базата на гравиметричния метод, достатъчно добре описва 

гравиметричното поле с локалните характеристики, т.е. подходящо интерпретиране на 

късите вълни. При това моделиране недостатъчно добре са отчетени средните и дългите 

вълни, въпреки прилагането на съвременни техники от типа на remove – restore, 1D FFT, 2D 

FFT (едномерни и двумерни бързи Фурие трансформации) и др. Създадените модели по 

гравиметричния метод, както и глобалните модели, могат да послужат като база за 

сравнение, развитие и оценки  на другите методи. Бъдещето на гравиметричния метод е в 

съчетанието му с GPS/нивелацията и бордовата (аеро, спътникова и корабна) гравиметрия.  

Локалният модел на геоида, създаден чрез GPS/нивелация, е съвременна тенденция за 

моделиране и контролиране на другите модели през последните години. Той навлиза все по-

широко в изследователските и практически работи въпреки някои недостатъци по отношение 

на специалните изисквания към осигуряването на този метод, като: 

• необходимост от наличие на голям брой данни от измервания с високоточни GPS 

приемници; 

• наличие на високоточен модел на релефа (DTM); 

• наличие на модел на аномалното гравиметрично поле; 

• отчитане на влиянието на йоносферата и технологичните особености на 

приемниците, програмното осигуряване и др. 

До преди няколко години липсата на скъпите и малко на брой високоточни GPS 

приемници възпрепятстваше провеждането на кампаниите, свързани с моделирането на 

геодезически построения и геоида. Днес в световната геодезическа практика и в научните 

изследвания намират все по-широко приложение GPS приемниците и моделирането на 

основата на данни, получени чрез тях, става все по-възможно. 

Моделирането на локален геоид чрез GPS/нивелация, както и комбинирането му с 

гравиметричния метод са предмет на изследвания и публикации в много страни от различни 

учени. На Международния симпозиум в Солун, Гърция, през 2002 г. на този проблем се 

отделя особено внимание в докладите на участниците [11]. 

Все още в България няма достатъчно изследвания и публикации за реално моделиране 

на локалния модел на геоида чрез този метод или в съчетание с други. Методът е 

елементарен и добре описан в литературата, но на практика не са реализирани конкретни 

изследвания, които да представят схеми или методика на реализирането му. Моделирането 

може да се ограничи в район с конкретни граници във връзка с наличните данни от 

гравиметрични, нивелачни и GPS измервания, картографския материал и цифровите модели 

на релефа и др. Цялостното моделиране на геоида за територията на България е въпрос, на 

който се поставя за решаване с настоящия проект. 

Геоидът се дефинира като еквипотенциална нивоповърхнина, която пряко 

апроксимира средното морско ниво. Използва се основно за решаването на две задачи [25]: 

• Извеждане на гравиметричен модел на геоида, с подчертано научна цел, 

за използване в геодезията, океанографията и геофизичните науки; 



4 

 

• Практически геометричен модел на разликата между изходна вертикална 

повърхност и WGS-84 елипсоид, за директна трансформация на GPS височини 

във "физически" височини. 

Геоидът може да се дефинира по два принципно различни начина: 

• "Класически" подход - геоидът е уникална еквипотенциална повърхност на 

земното гравитационно поле {Wo=const. }, която се дефинира чрез теорията на потенциала и 

се получава непосредствено от решението на граничната задача; 

• "Практически" подход - геоидът се извежда на основата на измервания на 

средното морско ниво в пегелните станции и се реализира като изходна вертикална 

повърхност посредством нивелация, гравиметрия и GPS измервания, обикновено в 

регионален или локален мащаб. 

Гравиметричният геоид е специфична еквипотенциална повърхност, която може да се 

изчисли от гравиметрични измервания чрез интеграла на Стокс. Тази дефиниция на геоида 

се реализира чрез концепцията на Стокс и решението на граничната задача във физическата 

геодезия. Така формулиран, геоидът намира приложение при унифицирането на глобалната 

вертикална основа. 

Способите за извеждане на геоида са широко обсъждани. Първостепенно значение има 

наличната изходна наблюдателна информация. Основните способи се класифицират както 

следва [35]. 

• Астрономо-геодезичен метод - необходимите данни (отклонения на отвеса) 

директно се получават чрез астрономичните и геодезичните координати на 

точките. Профилът на геоида се изчислява между астрономо–геодезичните 

станции. 

• Чрез геопотенциален модел на земното гравитационно поле, реализиран от 

сателитни и земни определения. Геоидната височина се получава непосредствено 

от сферохармоничните коефициенти. 

• Гравиметричен метод при използване на концепцията на Стокс. 

• Геометричен или интерполационен метод (GPS/нивелация) - локално представяне 

на геоида в точки, които имат ортометрични (нормални) височини и елипсоидни 

височини, получени чрез GPS измервания, извършени единствено на земната 

повърхност. Геоидните височини в другите точки се получават чрез 

интерполиране. 

Гравитационното поле на Земята, като универсално взаимодействие на материята, се 

явява първостепенна нейна физическа характеристика. То оказва въздействие при решаване 

на редица физични задачи в геодезията, геофизиката и астрономията. 

Извършва се глобално, регионално и локално разглеждане на гравитационното поле. 

При глобалното разглеждане първостепенно значение има определянето на модела на 

гравитационното поле. Определянето на нормалния потенциал на силата на тежестта е пряко 

свързано с изискванията от теоремата на Стокс: 
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Една ефективна форма за определяне на нормалната сила на тежестта на повърхността 

на нормалния елипсоид се явява затворената формула на Сомиляна: 
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  е - ексцентрицитет на елипсоида. 
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Смущаващият потенциал Т приема всички свойства на потенциала на привличане, 

удовлетворява диференциалното уравнение на Лаплас и е функция, регулярна при 

безкрайност. 

Методът на разделяне на променливите има огромно приложение при решаването на 

гранични задачи и различни други геодезически задачи, когато потенциалът и производни 

на него елементи трябва да се представят в редове от сферични или елипсоидални функции: 
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където: a  - екваториален радиус на Земята; 

  Anm, Bnm - произволни константи; 

  )(cosnmP - полином на Льожандър. 

В класическия случай граничната задача се поставя на повърхността на геоида: 
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Непосредственото решаване на граничната задача води до формулата на Стокс за 

височината на геоида, определена в сферично приближение. 

Разглеждането на комбинирани методи е наложително поради недостатъчна гъстота 

или липсата на даден вид измервания (GPS измервания, нивелация и гравиметрични 

измервания).  

Аномалията на силата на тежестта се дефинира като скалар, чиито стойности са равни 

на разликата между големините на действителната сила на тежестта върху геоида gо и 

нормалната сила на тежестта върху геоцентричния нивоелипсоид о. 

(5)    .00  gg      

 Най-общо източниците на аномалия могат да се обособят в три групи [20]: 

 аномалии, породени от разлика във височините на определяемите точки; 

 аномалии заради сплеснатостта на Земята; 

 аномалии, предизвикани от неправилното разпределение на земните маси. 

Функцията на аномалия на силата на тежестта е непрекъсната, но практически се 

задава дискретно чрез значенията във възлите на регулярна мрежа с определена стъпка. 

Практически най-голямо приложение намира редукцията Буге. Обект на тази редукция 

на силата на тежестта е преместването на топографските маси, т.е. масите извън геоида 

(квазигеоида). Редукцията Буге може да бъде пълна (след въвеждане на корекция за терена) 

и непълна. При използването на редукцията Буге важно значение има изборът на плътността 

на междинния слой [7]. 

2. Съвременни методи за определяне на геоида 

Липсата на достоверна и пълна гравиметрична информация, разпределена равномерно 

по земната повърхност, възпрепятства самостоятелното използване на метода на Стокс за 

определяне на геоида. 

Развитието на спътниковите методи в геодезията и прогресът в изчислителната 

техника позволяват извеждането на принципно нови методи или комбинация с класическите 

методи за определяне на структурата на геоида. 

На съвременния етап са изведени различни по степен на развитие и разделителна 

способност глобални геопотенциални модели, които характеризират структурата на земното 

гравитационно поле. 
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2.1. Глобални геопотенциални модели 

Глобалните геопотенциални модели са изведени от спътникови и земни наблюдения и 

представляват редово развитие на сферичните хармоники до определена степен и ред. 

Голямо приложение за практически определения намира модела EGM96 (фиг. 2). 

Съвременните геопотенциални модели имат максимална степен и ред 1800, което 

съответства на около 10 km разделителна способност. Наличната гравиметрична 

информация на някои континенти и алтиметричните данни позволяват и по-висока степен 

(до 5400) [33]. 

 
Фиг. 2. Глобален модел на геоид EGM96 

 

Изследването на числената точност на напълно нормализираните Льожандрови 

функции показва незадоволителна точност над степен 1800. За изчисляването на 

високостепенните геопотенциални модели GPM98-A, B и С се използва разностранна 

информация (сателитна алтиметрия, мрежа 5' x 5' средни аномалии свободен въздух, модела 

EGM 96 като основа и мрежа 5' х 5' средни височини) и различни изчислителни процедури. 

Моделите са оценени чрез използване на GPS/нивелация измервания, като непосредствено 

се оценява аномалията на височината. Постигнати са средноквадратни грешки от порядъка 

на 5cm. 

Геопотенциалните модели съдържат грешки от невключените в извеждането данни 

(truncation errors) и грешки в сферичните коефициенти. Използването на формулата на Стокс 

намалява късовълновата грешка, а дълговълновите остават като константно отклонение и 

наклон (тренда) в изчисления геоид по отношение на истинския геоид. 

За избора на най-добре подхождащия на дадена територия глобален геопотенциален 

модел се извършва статистическо съвпадение на модела с гравитационното поле на 

съответната територия. Това обхваща съвпадение на модела с геометрично изведения геоид 

(GPS/нивелация), съвпадение на аномалиите на модела с тези, определени от земни и 

морски измервания и сателитна алтиметрия. 

Геопотенциалните модели могат да се използват самостоятелно за извод на геоида. В 

този случай се получава нискочестотната (дълговълновата) структура на геоида. Височината 

на геоида се получава чрез формулата: 

(6)   ,sincos)(sin
0
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където: a  - екваториален радиус; 

  )(sinnmP - напълно нормализирани асоциирани функции на Льожандър от 

степен n и ред m; 

  Сn,m, Sn,m- напълно нормализирани сферични хармоники. 

 

 

 



7 

 

Характеристики на този метод: 

• Геоидните височини се получават относно геоцентричен елипсоид, с параметри 

фиксирани за отделния модел (модерните геопотенциални модели приемат WGS84 

параметрите за размер и сплеснатост на елипсоида). 

• Основната информация е сферохармоничните (геопотенциални) коефициенти на 

модела. 

• Геоидните височини се получават чрез математични алгоритми в определяемата 

точка. 

• Променлива точност, зависеща от: 

- обема на гравиметричната информация, включена в модела; 

- разделителната способност на модела; 

- гладкостта на геоида. 

• Абсолютната точност на височината на геоида е от порядъка на няколко метра. 

Относителната точност е по-добра, защото наличните отклонения (грешки в дълговълновата 

структура) се премахват. 

Изведеният по такъв начин геоид се разглежда като референтна повърхност за извод на 

някои локални геоиди. На съвременния етап прецизните регионални геоиди се изчисляват с 

помощта на комбинация от глобален геопотенциален модел, земни гравиметрични данни и 

дигитален височинен модел (Digital Elevation Model - DEM). 

За да се осигури съвместимост, всички данни трябва да се отнасят за една и съща 

геодезическа референтна система (в която се определя и геоидът). Използването на 

некоректна геодезическа основа и пропускането на втория член от редукцията в свободен 

въздух сгрешава геоида с няколко сантиметра. 

2.2. Гравиметричен метод 

Гравиметричната информация в близката зона се получава от земни гравиметрични 

измервания, като размерите на тази зона могат да варират в значителни граници. 

Информация за далечните зони се получава преимуществено от геопотенциалните модели. 

Влиянието на далечните зони върху аномалията на височината се определя за ограничен 

брой опорни точки, а след това се интерполира или се използва по-сложна зависимост 

(повърхнинни функции от различна степен) за междинните точки. Разглежда се влиянието 

на далечните зони в зависимост от геометричната форма на близката зона. 

Стандартизираните данни се отнасят за GRS-80, за теоретическата сила на тежестта и 

за IGSN (International Gravity Standardization Network), за измерената сила на тежестта. 

Необходимо е да се изследва валидността на гравиметричните данни чрез сравняване на 

измерената с очакваната стойност. 

Задачата за хомогенизиране и унифициране на разнородните гравиметрични данни е 

актуална за България [19]. Проблемът се представя чрез преход към нова референтна 

система на силата на тежестта, която включва: 

• изходно начало на силата на тежестта - изходни абсолютни гравиметрични 

станции основен клас гравиметрична мрежа; 

• възприетата геодезическа референтна система. 

Унифицирането на гравиметричните системи на страните от Централна и Източна 

Европа се извършва чрез проекта UNIGRACE (Unification of Gravity Systems in Central and 

Eastern Europe). Това се постига с помощта на мрежа от абсолютни гравиметрични станции, 

всяка от които се свързва с националните гравиметрични и нивелачни мрежи. На 

територията на България са избрани три точки, на които от 15 до 24 септември 1998 г. са 

извършени измервания с помощта на абсолютен гравиметър JILA-G6[11]. 

При извеждането на геоида огромно практическо приложение намира изчислителна 

процедура, основаваща на техниката (remove -restore) [14]. Предимството на този процес е в 

премахването на някои апроксимации и хипотези, присъщи на метода на Стокс. Основната 

идея при тази техника се заключава в премахването на шумовете от гравиметричния сигнал, 
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за да се извърши лесно регуляризирането (привеждането във вид на решетка) на аномалията 

на силата на тежестта. 

Първоначално аналитично се премахва влиянието на дълговълновия компонент на 

референтното поле (обикновено геопотенциалният модел се разглежда като референтно 

поле) и на късовълновия компонент от топографския ефект от измерените гравиметрични 

данни: 

(7)    ,'

DTMЕGM gggg      

 където: 'g  - остатъчна аномалия на силата на тежестта; 

  ЕGMg  - референтна аномалия на силата на тежестта от глобалния 

геопотенциален модел;  

  DTMg  - аномалия на силата на тежестта от топографския слой. 

Влиянието на топографските маси се изчислява с помощта на дигитален топографски 

модел (Digital Terrain Model - DTM), остатъчен топографски модел (Residual Terrain Model - 

RTM) или чрез метода на Хелмерт, при които топографските маси се кондензират върху 

геоида под формата на тънък слой. Подходящият редукционен модел представя малки и 

гладки аномалии на силата на тежестта и малък индиректен ефект. 

При използването на остатъчен топографски модел (RTM) въздействието на 

топографията се определя по отношение на осреднена височинна повърхност и като продукт 

се получава квазигеоид, докато чрез схемата на Хелмерт се получава класически геоид. 

Приложението на дигиталните височинни модели се изразява в две направления [27]: 

• определяне въздействието на топографската повърхност (корекция за релефа, 

индиректен ефект и Буге корекция); 

• подобряване интерполацията на гравиметричните данни. 

Масата на атмосферата обикновено се включва към общата маса на Земята. В противен 

случай трябва да се определи въздействието на атмосферата и това въздействие да се 

премахне преди прилагането на формулата на Стокс. 

Геоидът се изчислява с остатъчните гладки аномалии на силата на тежестта, които са 

регуляризирани в правилна мрежа. Регуляризирането може да се извърши посредством 

криволинейна сплайн функция. По такъв начин се намалява влиянието на зоните без 

гравиметрични измервания. 

Към остатъчните геоидни ундулации се възстановяват въздействията на референтното 

и топографското поле [35]: 

(8)   ,DTMSEGMобщо NNNN       

 където: Ns - късовълновата структура на геоида (изчислена чрез остатъчните 

аномалии на силата на тежестта). 

Удобно е да се използва числена апроксимация на формулата на Стокс чрез замяна на 

двойното интегриране с крайно сумиране. 

Геоидът, определен по този метод, има голяма разделителна способност, голяма 

относителна точност и сравнително малка абсолютна точност, дължаща се на дълговълнови 

грешки, спрямо приетата референтна повърхност. Противоположно на това, геоид, 

определен чрез GPS и нивелачни данни, има малка разделителна способност, но висока 

абсолютна точност. 

Изчисляването на гравиметричният геоид е свързано с интегриране в сферична област, 

с ограничен размер. В съответствие с това се увеличава грешката, свързана с 

пренебрегването на гравиметричните данни в далечните зони. Голяма част от тази грешка 

може да се премахне чрез използване на подходящ глобален гравитационен модел. Освен 

това грешката се намалява и чрез модифициране на ядрото на Стокс. В литературата са 

разгледани различни примери за детерминистична и статистическа модификация [32]. 

Усъвършенстването на изчислителната техника предостави големи възможности за 

решаване на интеграла на Стокс. Бързата трансформация на Фурие (Fast Furie Transformation 

- FFT) се явява основна техника за решаване на интеграли, спестяваща време и дисково 
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пространство на компютъра. Еднодименсиалната бърза трансформация на Фурие (1D FFT) 

изисква изчислителните данни да се разположат в подходяща мрежа. Тази техника на 

практика се осъществява чрез използване на непрекъснат криволинеен сплайн алгоритъм. 

2.3. GPS/нивелация метод 

Системата за глобално позициониране и навигация GPS позволява определянето с 

голяма абсолютна точност на пространственото положение на точките. В частност, въпреки 

някои затруднения, GPS определя височинното положение на точките над геоцентричен 

елипсоид. 

Приложението на GPS измервания и геометрична нивелация дава възможност за 

непосредствено определяне на положението на геоида в дискретни точки относно 

повърхнината на елипсоида WGS-84. Геоидната височина е функция от размера и формата 

на елипсоида, положението и ориентацията на елипсоида в пространството. 

При този подход гравиметрични измервания са необходими само по направление на 

нивелачния ход, а не в цялата област, обграждаща определяемата точка, като при 

гравиметричния геоид. 

Принципното предимство при геометричния подход е, че повечето систематични 

грешки в GPS височините, ортометричните (нормални) височини, или и двете, се редуцират. 

Уместно е да се споменат и някои ограничения, свързани с прецизността в GPS 

определените елипсоидни височини и вида на интерполационната повърхност. 

Елипсоидните височини, получени чрез GPS, са под въздействието на случайните грешки и 

отклонения, присъщи на сателитното позициониране. Тези грешки могат да се групират в 

зависимост от техния тип и произход [28]. 

Необходимо е да се отбележи, че у нас споменатият метод поражда едно допълнително 

несъответствие, предизвикано от различните системи, в които се намират двата компонента 

[18]. Наделипсоидната височина е в система WGS-84, докато нормалната височина се отнася 

за негеоцентричен елипсоид и е свързана с формулата на Хелмерт. 

Интерполационната повърхност, използвана за моделирането на геометричния геоид, 

най-често е равнина или полиномиална повърхност от нисък ред. Използването на 

полиномиална повърхност от по-висок ред може да доведе до "лъжливи" геоидни 

ундулации, особено в области с малък брой контролни точки. 

За непосредствено сравняване на гравиметричния и геометричния геоид е необходимо 

съвпадение на геоидните моделите чрез четирипараметричен модел. Такъв 

четирипараметричен модел абсорбира възможните GPS координатни грешки и 

дълговълновите геоидни грешки. Към дълговълновите грешки се отнасят: грешки в 

геопотенциалните модели, от малката гъстота на гравиметричните данни, систематични 

грешки от диференциалната нивелация, от неточно подбрана височинна основа за въвеждане 

на редукциите и др. Възможни подходи за елиминиране на тези грешки са включване на 

други източници на гравиметрична информация (морски гравиметрични измервания, 

сателитна алтиметрия). 

Четирипараметричният регресивен модел обхваща: транслация, ротация и 

мащабиране. При други числени тестове четирипараметричният модел се заменя с 

трипараметричен модел (изключва се ротацията), но резултатите са идентични [168]. 

Индикатор за подобрения в прецизността на гравиметричните геоидни решения се явява 

стандартната грешка. 

Характеристики на този метод: 

• лесен за изпълнение и подходящ за области с достатъчно на брой станции с 

извършени GPS и нивелачни измервания; 

• не изисква точна концепция за вида на височинната система; 

• геоидните височини се представят във вид на карта или система от коефициенти 

на функционален модел, използван за интерполираща повърхност. 

При сравняване на геоидните реализации се откриват следните различия: 
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• гравиметричните и геометричните геоиди се отнасят за различни геодезически 

референтни системи; 

• различия в реализирането на вертикалната референтна система; 

• различия във вида на височините; 

• грешки в остатъчните геоидни височини. 

Европейският гравиметричен квазигеоид EGG 97 е определен с помощта на 

геопотенциалния модел EGM 96 (дълговълновата структура) и остатъчен модел на терена 

(късовълновата структура). Численото решение на интегралната формула с остатъчните 

аномалии на силата на тежестта е изпълнено със сферична 1D FFT техника. 

Моделът EGG 97 съдържа значително подобрение спрямо предходните модели, 

дължащо се на гравиметрични измервания с висока разделителна способност и 

висококачествен глобален модел. Бъдещо подобрение може да се очаква на основата на нова 

спътникова кампания, повишаване гъстотата на гравиметричните данни и от комбинирани 

решения с GPS/нивелация геоидни височини. 

Геоидните определения, получени чрез GPS/нивелация, са референтна повърхност за 

интерполиране на геоидни височини в GPS координатна система. Интерполираните геоидни 

височини са необходими за извършване на GPS/нивелация. 

GPS/нивелацията има следните характеристики: 

• включва относителни геоидни височини; 

• независима е от референтната система; 

• икономична в сравнение с класическата геометрична нивелация. 

Опитите за извеждане на повърхността на геоида (квазигеоида) у нас страдат от един 

общ недостатък - липса на достатъчни данни и добро площно разпределение [21]. За 

територията на България през 80-те години на миналия век е било удачно да се проведе 

астрономо-гравиметрична нивелация с отчитане на компонентите на отклонение на отвеса. 

През 90-те години е направен опит за извеждане на геоид с помощта на доплерови 

измервания [33]. Малкото количество данни не могат да отразят в необходимата пълнота и 

детайлност структурата на геоида. 

Проведените през 1992/93 г. в България GPS кампании дават основата на един 

принципно нов метод за определяне на геоида чрез геометричната връзка между изведените 

от GPS определения елипсоидни височини и нормални височини, определени чрез 

геометрична нивелация. 

През 2005 г е направен опит за представяне на геоид за Североизточна България по 

метода на GPS/нивелацията (фиг.3). [1]. 

 

 

 
 

Фиг.3 Локален модел на геоида за Североизточна България 
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Разгледаните съвременни методи за извеждане на геоида налагат цялостно 

преразглеждане на наличната гравиметрична, нивелачна и GPS информация, обработването 

и привеждането и към съвременна геодезическа референтна система. На тази основа, като се 

използва световният опит, съобразно сложността на България във височинно и 

геоморфологично отношение е необходимо да се изследват възможностите за приложение 

на съвременните методи и изчислителни процедури за моделиране на геоид (квазигеоид). 

3. Моделиране на локален геоид 

Локалният геоид включва в себе си локалните особености на гравитационното поле, 

характерни за даден район [18]. Разкриването на тези особености изисква определена гъстота 

и разпределение на данните при моделирането на локалния геоид чрез гравиметричния, 

геометричния (GPS/нивелация) или комбинирания метод. Чрез кратък преглед ще се 

представят съвременните тенденции в това моделиране с различните методи. 

3.1. Моделиране чрез гравиметричния метод 

Моделирането се основава на локализирането на граничната задача и използване на 

всички данни (гравиметрични, топографски, цифрови модели на релефа) за изследваната 

област. Топографските данни се получават от топографските карти или цифровите модели на 

релефа (DTM), за отчитане влиянието на топографския слой. Гравиметричните данни за 

изследваната област се редуцират с гравиметричните аномалии отчетени от глобалния 

геопотенциален модел.  

Прилагат се интерполационни изчисления на Стокс за да се намали влиянието на 

далечните зони. При наличие на данни за аномалия Буге (gБ), непосредствено се замества 

във формулата на Стоксовия интеграл. Ако липсва (gБ), необходимо е да се разполага с 

аномалии свободен въздух (gсв.в), аномалии от глобалния геопотенциален модел (gEGM) и 

аномалии заради влиянието на топографския слой (gТ). Прилага се техниката remove- 

restore (премахване - възстановяване): 

 (9)  TEGMвсв

R gggg  . ,     

 където (gсв.в) - аномалия свободен въздух; 

 (gEGM) - аномалия от глобалния геопотенциален модел; 

 (gТ) - аномалия заради влиянието на топографския слой.   

Височината на геоида се изчислява с помощта на (g
R
) по различни математически 

методи чрез Стоксовия интеграл. Обикновено за изследваната област не се разполага с 

достатъчно гравиметрични данни и се въвежда координатна мрежа (км) в която се 

изчисляват обикновено чрез интерполация пропуснатите данни за (g
R 

) (g
км

). По 

известни формули за определяне на височината на геоида (N) са: 

а) Числена интерполация в сферична апроксимация (Heiskanen, Moritz 1967) 

 (10)  


ddgS
R

N
A

км ..cos)(
4         

 

практическия израз на формулата е: 

 (11)  
 





м н

кмgS
R

N













1 1

cos).(
4

..
.     

 (12) 













































2
sin

2
sinlncos.3cos51

2
sin6

2
sec)( 2 




S   

S() – функция на Стокс; 

 - сферичен радиус между текущата точка и централната точка. 
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б) числена интеграция в планарна апроксимация 

 (13)  dydx
r

g
N

A

км

..
2

1

0







       

 

практическия израз на формулата е: 

 (14)  
 





мx

xx

yн

yy

кмg
r

yx
N

1 1

.
1

2

.

0
       

)(
1

0

S
r
  

в) бързи Фурие трансформации (FFT) 

Прилагат се 1D FFT или 2D FFT. Чрез този метод директно се получава N за всички 

точки от координатната мрежа. Този метод намира приложение поради по-голямата си 

бързина в сравнение с предходните и наличието на подходящи програми за изчисление 

(MATLAB). 

 (15)   


 



n

кмgFSFF
R

N









1

)cos).(()(
4

..
11

1

1
 ,   

където F1, F1
-1

 – права и обратна дискретна функция на FFT. 

 

Аргумента на Стоксовата функция зависи само от =0-i между приетата за 

централна точка и текущата точка. 

При 2D FFT се получава: 

 (16)  
 





m m

m

км

p gS
R

N













1 1

cos.).(
4

.
,     

S() е изчислена спрямо средна точка Pm(0,0) от областта и тогава: 

 (17)    



cos.()(

4

.
22

1

2

km

P gFSFF
R

N
m




  ,    

може да се замести 
0

1
)(

r
S   

 (18)  





















  




cos.()

1
(

4

.
2

0

2

1

2

kmgF
r

FF
R

N .    

Друг възможен метод за определяне на височината на геоида е прилагане на 

изчисления на базата на средно-квадратната колокация по МНМК (Moritz, 1980). 

Опитно е доказано, че при моделиране с използване на гравиметрични данни 

разположени във вид на координатна мрежа е оптимално да се приложи FFT [14]. 

Гравиметричният метод е прилаган до сега от теоретическа гледна точка, защото при 

наличие на информация в ограничен брой точки от локалната област може достатъчно добре 

да се моделира прецизен геоид. От друга страна, при планински релеф този метод позволява 

по-точното определяне на локалните геопотенциални особености на района. 

3.2. Моделиране чрез GPS/нивелация 

Моделирането на локалния геоид с помощта на съвременната технология на 

GPS/нивелацията все по-вече намира приложение в световната практика и научни 

изследвания. Този метод въпреки описаните вече недостатъци, позволява сравнително бързо 

и лесно реализиране на модела на геоида, както в изследвани така и в не дефинирани от 

геодезическа гледна точка райони. При това моделиране липсват остатъци в GPS точките и 

се намалява влиянието на гравитационното поле върху точността на измерванията.  

Точността на определяне на пространственото положение на точките от физическата 
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земна повърхност, чрез GPS измерванията е от порядъка на 10 mm с тенденция за 

повишаване. Тази точност позволява приложението им във високоточните геодезически 

работи в това число и моделирането на геоида. Технологията на измерванията позволява 

получаване на данни при различни дължини между точките до 100 км при малка относителна 

грешка и голяма денивелация. 

В резултат от измерванията в GPS кампаниите се определя хоризонталното и 

вертикално положение на точките спрямо повърхността на референтния елипсоид WGS84. 

Следователно за изследваната област се разполага с геодезическите (елипсоидни) височини 

на точките (H
Г
).  

Необходимо е в GPS точките да се разполага с ортометричните или нормалните 

височини. Обикновено в нашата страна се разполага с нормалните височини, определени 

чрез геометрична или тригонометрична нивелация в приетата държавна височинна система. 

Ако липсват височинни данни, е необходимо да се извършат нивелачни измервания, като се 

спазят изискванията към точността им.  

Аномалията на височината в точките от GPS/нивелацията се получава по формулата: 

 (19)    NГ HH        

По този начин в изследваната област се разполага с n на брой точки с известни 

аномалии на височината, т.е. може да се моделира дискретно повърхнината на квазигеоида 

чрез подходящи интерполационни функции. В локалната област е необходимо броят на 

GPS/нивелачните точки да бъде достатъчно голям, за да покрие територията равномерно и да 

дефинира правдоподобно формата на квазигеоида (геоида). 

Получаването на височината на геоида N в тези точки е свързано с формулата на 

Хейсканен-Мориц (Heiskanen & Moritz, 1967). Тази формула дава връзката между двете 

повърхнини – геоид и квазигеоид. За нейното прилагане освен указаните вече височини е 

необходима информация за аномалията на силата на тежестта Буге. 

Разликата между височината на геоида и височината на квазигеоида спрямо 

референтния елипсоид се представя и като разлика между ортометричната и нормалната 

височина. За Н
о
 и Н

N
 са известни изразите: 

(20)    
opm

o gdh
g

H
1

,      

(21)    
opm

N gdhH


1
.      

При съотношение No HH :  се получава: 

(22)    
m

m

N

o g

H

H


        

и производната пропорция 

(23) 
m

mm

o

oN g

H

HH







,      

както и разликата 

 (24)   
o

m

mmoN H
g

HH



 .      От 

друга страна, са известни уравненията, даващи връзката на геодезическата височина Н
Г
 с Н

о
 

и Н
N
 

 (25)    NHH оГ  ,      (26)

     NГ HH .      От (25) и (26) се 

съставя разликата между височината на геоида и височината на квазигеоида 

 (27)   
o

m

mmoN H
g

HHN






 .    
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От практическа гледна точка може да се замени в дясната страна ортометричната 

височина H
o
 с нормалната височина H

N
, без да се намали съществено точността на 

изчисленията. 

Интерес представлява определянето на средната стойност на реалната сила на тежестта 

gm и средната стойност на нормалната сила на тежестта m.Стойността на gm не може да се 

определи директно, поради недефинирана плътност в земната кора. Пресмятането й става с 

приближение, като се прилага методът на Хелмерт или Нитхамер. Поради тези недостатъци 

въпросът с определянето на N- се решава, като се разглежда комплексно разликата gm-m. 

1. Определяне на m 

 (28)   
2

in

Nm

g
        

където: N – нормална сила на тежестта от хипсометрична повърхност, където реалната 

и нормалата геопотенциални коти са равни; 

  gni – ниво-редукция. 

Приблизителното определяне на m с практическа насоченост се дава с формулата: 

 (29)   N

о

Nn

m HH
g

i .
2

3086.0

2
0  


 ,  

където 0 – нормална сила на тежестта за точка от елипсоида, определена по формулата 

на Сомиляна за GRS 1980 г.; 

(30)   





2222

22

0

sin.cos.

sin..cos..

ba

ba pe




     

mbmamGalmGal pе 3141.6356752,6371370,63685.983218,67715.978032    

2. Определяне на gm 

Средната стойност на силата на тежестта gm приблизително се получава, ако е измерена 

реалната сила на тежестта g по формулата: 

 (31)  
2

in

Бm

g
ggg


  ,      

където: g – измерена реална сила на тежестта; 

  mGalHHxHGgБ .1119.0.67,2.10672,6.14,3.22 11    - редукция Буге. 

3. Определяне на gm-m 

Като се вземат под внимание формули (31) и (28) за разликата gm-m се получава: 

 

 (32) ББNmm gggg   .     

 

Като се замести формула (32) в (27), се получава 

(33)  
N

m

Б H
g

N





 .      

Височината на геоида може да се определи от формула (33), при положение че вече са 

получени  от GPS/нивелацията 

 (34)  
N

m

Б H
g

N





 .     

 Формула (34) в този си вид е приблизителна и приложима за райони с малка надморска 

височина.  

Предложената методика за локално дефиниране на квазигеоида и геоида е насочена 

към практическото моделиране на локалния геоид (квазигеоид) чрез метода на 

GPS/нивелацията и прилагане на аномалия Буге. 
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3.2.1.Избор на оптимални интерполационни модели за определяне на ондулацията 

N или аномалията на височината  в локална област 

Много често в района на GPS измерванията след определяне на геодезическата 

височина възниква необходимост от непосредствено изчисляване на нормалната височина в 

точките от физическата земна повърхност. Това налага да се определят подходящите 

трансформационни модели и се изведат трансформационни коефициенти, с които да се реши 

проблемът макар и локално. 

Трансформирането на геодезическите височинив приетата за дадена страна височинна 

система се осъществява по два начина: 

1. Ако се разполага с модел на геоида: 

Ундулацията (N) или аномалията на височината () се отчита от модела на геоида 

(квазигеоида) с аргументи координатите (B, L) на точките, определени с GPS. Условието е 

всички измервания да са в единна референтна система GRS80 (WGS84). Отчетените 

аномалии е необходимо да съответстват по точност на височинните определения с GPS, а 

тези от разликите между аномалиите на съседните точки - на елипсоидните превишения, 

определени с GPS. Нормалните височини се определят от формулите: 

 (35)   NHH Гo         

 (36)    ГN HH        

Височината на геоида (N) или аномалията на височината () се отчита от модела на 

геоида с аргументи координатите (B,L)  на точките определени с GPS. Условието е всички 

GPS измервания – B, L, H
Г
, респ. X, Y, Z да са в единна референтна система GRS80 (WGS84). 

Отчетените аномалии е желателно да съответстват по точност на височинните определения с 

GPS, а тези от разликите между аномалиите на съседните точки - на елипсоидните 

превишения определени с GPS. 

2. Ако липсва модел на геоида (квазигеоида) 

а) Височината на геоида (N) или аномалията на височината () се изчислява по 

формулите: 

 (37)   oГ HHN  ,       

 (38)   
NГ HH  .       

като
No HH ,  се получават с необходимата точност от геометрична (тригонометрична) 

нивелация или се отчитат от цифровия модел на релефа в дадени точки, за които са измерени 

и GPS височините H
Г
 . 

б) От такива “дадени” точки, може да се изведе по трансформационен път 

интерполираща функция, чрез която височината на геоида  (N) или аномалията на 

височината (), може да се получи за всяка друга точка от изследвания район [1]. 

Интерполиращата функция е полином от първа, втора или по-висока степен от вида:  

За трансформационните изчисления са необходими повече от 4 точки, в които са 

известни аномалиите, за да се определят трансформационните коефициенти. Районът не 

трябва да надвишава 10 m
2
, да е равнинен или хълмист.  

Численото интерполиране се осъществява по формулите: 

(39)    210
0 cccHH

NГ  ,      

(40)   
2

54

2

3210 .0  ccccccHH
NГ  ,   

т.е. повърхнинен интерполационен модел от първа и втора степен или повърхнинен 

интерполационен модел от трета и четвърта степен: 

(41) 
3

9

2

8

2

7

3

6

2

54

2

3210 .0  ccccccccccHH
NГ   (42)

 
4

14

3

13

22

12

3

11

4

10

3

9

2

8

2

7

3

6

2

54

2

3210 .0





cccccc

cccccccccHH
NГ




.   
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От (39), (40), (41) и (42) може да се запише уравнението на поправките за всяка точка 

с известни Н
г
 и Н

N
, т.е. поправките за аномалията на височината V: 

(43)    fVVVV ccc  .....
210

,      

където: V  - поправка към аномалията на височината; 

 ,...,,
210 ccc VVV - поправки към коефициентите на модела; 

 f - свободен член, разлика между приблизителната и „измерената” стойности 

на аномалията на височината. 

След извеждане на трансформационните коефициенти ,...,,,,, 543210 cccccc  по МНМК за 

изследвания район се получават аномалиите на останалите точки от района: 

 (44)  ....
2

54

2

3210
0  iiiiii

N

i

Г

i ccccccHH     

Оценката на точността от изравнението се получава по формулата: 

(45)    
un

m





][ 2

,       

където: n – общият брой на уравненията; 

 u – броят необходими уравнения. 

При този повърхнинен интерполационен модел, когато се увеличава степента, може да 

се явят някои неудобства, като: различни стойности на неизвестните коефициенти в 

сравнение с предходните, точността на коефициентите да намалява, броят на излишните 

елементи да намалява и да се получи погрешна представа за точността на модела и др. 

Критерий за правилния подбор на степента на повърхнинен интерполационен модел е 

условието, че ако с увеличаване на степента се запазват стойностите, и точността на 

коефициентите се запазва спрямо предходните. 

Чрез прилагане на метода на Чебишев, посредством линейни комбинации от избраните 

функции се определят нови функции, от които се образува нов повърхнинен 

интерполационен модел. Този подход дава възможност изчисленията да започнат от ниска 

степен и след това тя да се увеличава докато абсолютната стойност на поправките стане по-

малка от пределната грешка, т.е. предiv || . 

От анализа на резултатите, получени с интерполационните полиноми от втора и по-

висока степен се получават сравнително добри точности, но те не решават проблемите в по-

големи райони. И в двата модела за преобразуване на височинните измервания, реализирани 

с GPS, в подходяща височинна система, ясно се очертава необходимостта от наличието на 

локален модел на геоида в изследваната област.  

При създаването на локалния модел на геоида с помощта на GPS/нивелация е 

необходимо да се разполага с цифров модел на реалната топографска повърхност. Този 

модел трябва да съчетава в себе си информация от различни източници на данни (GPS, 

гравиметрични, нивелачни и др.). Особено е изискването в планински и хълмист район към 

гъстотата и точността на данните изграждащи модела. Такъв модел е разпространения в 

Internet - модел на NIMA DTED Level 0, 1, 2. За България ВТС работи по изграждането на 

DEM за нуждите на Българската армия и NATO. В много райони на страната на базата на 

разпространената стопанска карта по време на земеразделянето се създадоха локални 

цифрови модели на релефа с точност 1/3 от сечението на релефа т.е. 3 (6) m. Тези модели не 

могат да се използват за прецизни геодезически изследвания и построения, но могат да 

послужат за контрол и база за сравнение. 

У нас, при възприетата съгласно теорията на Молоденски нормална височинна 

система, по-често се прибягва до построяване на модел на квазигеоида. В първокласните 

нивелачни репери и определени точки от ДГМ на базата на прецизна геометрична нивелация 

се разполага с нормалните им височини. Нормалните височини на повечето точки от ДГМ и 

ГММП са определени чрез тригонометрична нивелация със съответната точност, варираща 

до няколко дециметра. Следователно използването на съответните нормални височини на 
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точките като изходни данни ще окаже влияние върху точността на модела на геоида или 

квазигеоида. 

Заключение 

Направен е обзор, анализ и оценка на методите за моделиране на геоида и на тази 

основа е предложен съвременния метод на GPS/нивелацията за локално моделиране на 

геоида. Разработена е методика за практическото му прилагане за територията на РБългария 

или част от нея. Наред с това са разгледани и решени редица съпътстващи въпроси, като 

проблема с отчитането на влиянието на гравитационното поле върху локалното моделиране 

на геоида, проблема с описанието на топографската повърхност, проблема със събирането, 

оценката и базирането на информацията за локалното моделиране. Разработени са 

повърхнинни интерполационни модели за определяне на височината на геоида, методика за 

тяхното прилагане, оценка и анализ.  

Нашата страна може да се раздели на 4 или 5 района: 

- Северна България със или без предпланините. 

- Стара планина и Средна гора от  до нос Емине 

- Рила и Родопите 

- Югоизточна България с или без предпланините. 

- Северна България може да се раздели на две части: северозападна и 

североизточна 

За всеки район може да се изведе отделен модел на геоида от полиномен вид с 

различни степени. 
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