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ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ЗА МОДЕЛИРАНЕ 
НА ГЕОИДА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 

 
д-р инж. Иван Калчев – „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД 

 
С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие, през декември 2012г. фирма „ГЕО ПЛЮС” ЕООД сключи Договор с 
МИЕ за изпълнение на „Научноприложна разработка за моделиране на геоида за територия-
та на България, методика и софтуер за прилагането му при мониторинг на геодинамични 
процеси”. 
 
 

I.  Дефиниране на проблема за създаване на модел на геоида за територията на 
България 

 
Действителната форма на Земята не подлежи на строго математическо описание и е прието 

тя да се представя като геоид – неправилна фигура, която представлява продължение на повърх-
нината на океаните и моретата под физическата повърхнина на континентите. Геоида е еквипо-
тенциална повърхнина, като във всяка нейна точка тя е перпендикулярна на локалната посока на 
силата на тежестта и съответно успоредна на локалния хоризонт. Тя няма реално физическо 
представяне под физическата земна повърхност (континентите), но при геодезическите височин-
ни измервания физически хоризонта се материализира чрез либели, чиито тангенти винаги са 
успоредни на геоида. По този начин всички традиционни височинни измервания се извършват 
прецизно спрямо геоида и се отчитат т.нар. надморски (нормални) височини H0 на точки от 
физическата земна повърхност. 
 

За нуждите на геодезическата наука и практика се приема представяне на формата на Земята 
чрез математически точно определима геометрична фигура – елипсоид. При прилагането на съв-
ременните GNSS (Global Navigation Satellite Systems) технологии измерванията се отнасят към 
приет геоцентричен референтен елипсоид, спрямо който чрез използваните GNSS приемници се  
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определят т.нар. елипсоидни височини HГ. В обобщаващото понятие GNSS се включват дейст-
ващите американска GPS, руска GLONASS и развиващите се европейска GALLILEO, китайска 
COMPASS и други навигационни системи. 
 

 
 

1. Световен океан 
2. Референтен елипсоид 
3. Локална посока на силата на 

тежестта 
4. Физическа земна повърхност 
5. Геоид 

 
 

 
Във всяка точка от земната повърхност стойностите на нормалните (H0) и елипсоидните (HГ) 

височини са различни, като тези разлики се наричат ондулации N (N= HГ–H0). За да бъде въз-
можно използването на GNSS измерванията за коректно определяне на надморски височини на 
точки от физическата земна повърхност трябва измерванията по височина, получени чрез GNSS 
приемниците, да се коригират със стойността на ондулацията за конкретната точка на измерване. 
 
 

 
 

 
Практическото използване на GNSS измерванията за прецизни височинни измервания 

изисква прецизно определяне на регионален модел на геоида. Извеждането на модел на геоида е 
важен теоретичен и практически проблем, който не е решаван до момента за цялата територия на 
Р. България.  
 

За преминаване от елипсоидни към нормални височини при до сега извършваните GNSS 
измервания се използват локални вертикални трансформации, които обаче са неприложими при 
необходимост от работа по проекти с обхват по-голям от 10 km2 каквито са например инфраст-
руктурните обекти (нефто- и газо-проводи, автомагистрали, хидроенергийни обекти и много 
други). Липсата на прецизен регионален модел на геоида прави иначе много ефективната GNSS 
технология неприложима директно за решаването на редица важни задачи, сред които например 
са даване на точен отговор на традиционния практически въпрос "на къде тече водата?", както и 
на значително по-отговорни задачи като навигацията на самолети и кораби, както и мониторинга 
на вертикални геодинамични процеси. 
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Извеждането и практическото използване на модел на геоида изисква изпълнението на комп-
лекс от научноизследователски и научно-приложни дейности, обобщени в следната последова-
телност: 
 

1. Да се доразвие и разработи теоретичния апарат за: 
• моделиране на геоида в конкретните условия на територията на Р. България; 
• определяне на критерии за оценка на точността на модела на геоида и приложимостта 
му за различни геодезически и други цели; 

2. Да се събере съществуващата изходна информация за прецизно определени надморски 
(нормални) височини на геодезически точки от държавните височинни и GNSS мрежи; 

3. Да се реализират кампании за преки прецизни нивелачни и GNSS измервания на терито-
рията на Р. България с цел набиране на необходимите данни за елипсоидните височини 
на съществуващите геодезически точки от държавните височинни и GNSS мрежи; 

4. Да се разработи специализиран софтуер за: 
• генериране, актуализация и използване на модел на геоида на територията на Р. Бъл-
гария; 

• web-базирано приложение за отдалечен достъп до реализирания модел на геоида за 
територията на Р. България; 

5. Да се организира и реализира web-базирана информационна услуга за използване на мо-
дела на геоида на територията на Р. България от всички заинтересовани лица и институ-
ции. 

 
Предмет на настоящия доклад са точки 2 и 3 от гореизброените дейности, а именно събира-

нето и систематизирането на съществуващата информация за прецизно определени надморски 
(нормални) височини на геодезически точки от държавните височинни и GNSS мрежи и извърш-
ването на преки прецизни нивелачни и GNSS измервания на територията на Р. България с цел 
набиране на необходимите данни за елипсоидните височини на съществуващите геодезически 
точки от държавните височинни и GNSS мрежи. 

 
II.  Събиране и систематизиране на съществуващата информация за прецизно опре-

делени надморски (нормални) височини на геодезически точки от държавните 
височинни и GNSS мрежи 

II.1.  Изходни данни и материали 
 

За изпълнение на предвидените дейности Партньора по проекта "ГЕОМАТИКС" ООД за-
купи от официалните държавни институции следните изходни данни: 

1. Данни за нивелачни репери и геодезически точки - описания и нормални надморски 
височини H0 във Височинна система Балтийска от: 

А) Държавната нивелачна мрежа 1-2 клас, закупени от ГЕОКАРТФОНД към 
Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК) – 1232 броя; 
Б) Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) с определени над-
морски височини чрез геометрична нивелация, закупени от ГЕОКАРТФОНД 
към Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК) – 268 броя; 
В) Допълнителна мрежа от точки, сгъстяваща Държавната нивелачна мрежа 1-2 
клас – 408 броя; 

2. Данни за географските координати B, L, HГ  в Координатна система WGS-84 и нормал-
ни височини H0 на геодезически точки от Държавната GPS мрежа, закупени от Военно Географс-
ката Служба (ВГС) на Българската Армия – 179 броя. 

II.2. Анализ на наличните данни 
  

Събраната налична информация от официалните източници за точки с определени над-
морски височини с геометрична нивелация, включени в различните видове геодезически мрежи 
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на територията на България, е анализирана по отношение на пригодността и за целите на насто-
ящата научно-приложна задача за моделирането на локален геоид.  

 II.2.1. Данни за държавната нивелачна мрежа на България I и II клас 
 
 Общ поглед върху разположението на нивелачните репери от държавната нивелачна 
мрежа (ДНМ) на България I и II клас е представен на следната схема: 

 
Фигура  1: Схема на държавната нивелачна мрежа на България I и II клас 

  
По представеният от ГЕОКАРТФОНД към АГКК каталог с описания на реперите от 

държавните нивелачни линии I и II клас е направено следното обобщение с количествени 
характеристики на ДНМ: 

 
• Брой на нивелачните полигони I клас – 22; 
• Брой на нивелачните линии в полигоните I клас – 55; 
• Брой на нивелачните линии II клас – 254; 
• Брой нивелачни репери в мрежата I и II клас – 10'665, от които 327 са Векови 

нивелачни репери (ВНР); 
• Обща дължина на нивелачните линии I и II клас - 13 575 km 
• Средно разстояние между нивелачните репери в мрежата – 0.786km. 
 

 Въз основа на направените анализи и оценки на изходните данни са предложени  
следните проектни 

РЕШЕНИЯ: 
 

a) Гъстота на реперите по нивелачните линии от мрежите I и II клас е твърде голяма за 
целите на моделирането на геоида. Поради нехомогенното площно разпределение на реперите и 
тяхното линейно разположение подлагането на GNSS измервания на всички тях е технически 
необосновано и икономически нерентабилно, като в същото време няма да доведе до по-
прецизно определяне на моделирания геоид. Достатъчно би било да се определят чрез GNSS 
измервания подбрани нивелачни репери, които да отговарят на следните условия: 

• да са с равномерно разпределение по нивелачните линии за да осигурят 
представителност по тези линии на данните за изчислявания модел на геоида. Това може да се 
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постигне при разстояние между нивелачните репери между 3 и 5km; 
• да са с удобно разположение за извършване на GNSS наблюдения. 

b) С цел да се получи по-добра хомогенност на покритието с налични точки в районите 
между нивелачните линии в проекта трябва да се включат геодезически точки от държавните 
GPS и триангулачни мрежи, както и точки от Геодезическите мрежи с местно предназначение 
(ГММП), на които надморските височини са определени чрез геометрична нивелация. 

 II.2.2. Данни за държавната GPS мрежа на България 
 

Разположението на точките от държавната GPS мрежа с нормални височини, получени 
чрез геометрична нивелация, е представено на следната фигура: 

 

 
Фигура  2: Разположение на точките от държавната GPS мрежа на България с геометрични 

коти 
 
Анализирайки получените данни от ВГС и наличната информация за държавната GPS 

мрежа е направено следното обобщение на количествени характеристики на мрежата: 
• Общ брой на точки от основната GPS мрежа     127; 
• Общ брой на точки от второстепенната GPS мрежа    345; 
• Брой точки от основната GPS мрежа с измерени нормални  

височини чрез геометрична нивелация       55; 
• Брой точки от второстепенната GPS мрежа с измерени нормални  

височини чрез геометрична нивелация       124; 
• Общ брой точки от държавната GPS мрежа с измерени нормални 

височини чрез геометрична нивелация       179; 
• Средно разстояние между точките в GPS мрежата с измерени 

нормални височини чрез геометрична нивелация     25km. 
От наличната информация за разположението на точките и обобщените количествени 

характеристики и оценки на държавната GPS мрежа специалистите от "ГЕО ПЛЮС" ЕООД са 
стигнали до следните проектни 
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РЕШЕНИЯ: 
 

a) Всички 179 точки от държавната GPS мрежа, които имат определени надморски 
височини чрез геометрична нивелация, са директно приложими за включване в изчисленията за 
моделиране на локален геоид на територията на България; 

b) Поради малкия брой на тези точки и сравнително големите разстояния между тях те 
могат да играят допълваща роля в данните за моделиране на геоида; 

c) Останалите точки от държавната GPS мрежа, за които са определени елипсоидни 
височини, могат да се включат в моделирането на геоида след извършване на нивелачни 
измервания за определяне на техните надморските височини. 

II.2.3. Данни за триангулачните мрежи на България I-VII клас 
 

От проучванията на данните в ГЕОКАРТФОНД към АГКК е установено наличието  на 
триангулачните точки от държавната триангулачна мрежа (ДТМ) I-VII клас, които са запазени и 
имат нормални височини от геометрична нивелация на територията на България. Тяхното 
разположение е показано на следната фигура: 

 
Фигура  3: Схема на запазените точки от ДТМ с нормални височини, измерени чрез геометрич-
на нивелация (малките сини точки са триангулачните точки с геометрично определени коти, а 

зелените точки са запазените такива) 
  
На следната фигура е представено съвместно разположението на нивелачните репери от 

ДГМ I-II клас, запазените триангулачни точки от ДТМ I-VII клас с нормални височини, измерени 
с геометрична нивелация и точките от ГММП, измерени с GPS: 



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” 
 

Доклад за извършените прецизни нивелачни и GNSS измервания за моделиране на геоида за територията 
на България,  "ГЕО ПЛЮС" ЕООД, 2014г. 7/17 

 
Фигура  4: Съвместно разположение на всички изследвани геодезически точки 

 
От наличната информация за разположението на точките от ДТМ I-VII клас и ГММП и 

извършената оценка за тяхното разпределение и хомогенност е достигнато до следните проектни 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

a) Всички 1203 запазени точки от ДТМ I-VII клас с определени надморски 
(нормални) височини чрез геометрична нивелация, могат да се включат в изчисленията за 
моделиране на регионален геоид на територията на България. За 828 от тях са известни 
елипсоидните височини от GPS измерванията за създаване на ГММП, а за останалите 375 точки 
е необходимо да се извършат допълнителни GPS измервания; 

b) Точките от ГММП, измерени с GPS, биха могли да се използват за моделиране на 
регионален геоид на територията на България. Поради нехомогенното им площно разпределение 
подлагането на нивелачни измервания на всички тях е технически необосновано и икономически 
нерентабилно, като в същото време няма да доведе до по-прецизно определяне на моделирания 
геоид. За целите на проекта трябва да се предвиди включването на част от тези точки в 
дейностите за извършване на геометрична нивелация за определяне на техните нормални 
височини, като основния принцип за избор трябва да е постигане на оптимална хомогенност на 
покритието на територията. Като първоначален принцип на избор за включване на такива точки 
в проекта се приема, че ще се избере по една точка в рамките на землището на всяко населено 
място, за което са създавани ГММП; 

c) Предварителната обща теоретична постановка е, че формата на геоида в 
регионален мащаб представлява повърхнина със сравнително плавен и несложен характер, в 
която отсъстват малки по площ и сложни по форма образования, както и сериозни по големина 
локални издигания или слягания. В тази светлина в настоящият проект се поставя като крайна 
цел получаването на мрежа от точки, които ще се използват за моделиране на регионален геоид 
на територията на България, с гъстота 3-4 точки на 10кв.км. или общо около 4500 броя точки.  

d) За подобряване на хомогенността на разпределение на точки с измерени 
нормални и елипсоидни височини, освен наличните точки от държавната GPS мрежа, ДТМ I-VII 
клас,  ДГН I-II клас и ГММП е необходимо създаването и измерването на допълнителни точки, 
разположени в зони с малко налични точки от съществуващите геодезически мрежи.
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II.2.4.  Обобщение на резултатите от анализа 
 

Въз основа на резултатите от анализа на наличните данни за нивелачни репери, триангулачни точки и GPS точки от държавните геодезически мрежи, е 
направено следното обобщение за необходимите дейности като описание и обем: 

 
№ по 
ред Дейност Описание Обем 

1 Анализ 

Преглед на наличните данни от ДНМ I и II клас, от ДGPS 
мрежата и ДТМ I-VII клас. Систематизиране на резултати-
те от извършената полска проверка и верификация на 
наличните данни за геодезически точки с измерени 
надморски височини. Определяне на предварителен обем 
на необходимите GPS и нивелачни измервания в тях. 

Общо 10665 нивелачни репера от ДНМ I-II клас, 1203 
точки от ДТМ I-VII клас с коти, определени чрез 
геометрична нивелация. 

2 Организация 

Организиране на екипите за извършване на GPS и нивела-
чни измервания. Подготовка на картен материал и 
описания за измервания в геодезическите точки в хартиен 
и цифров формат. 

Схеми, описания и файлове на точки за проучване от ДНМ 
I-II клас, ДТМ I-VII клас. 

3 Полска проверка 
Извършване на полска проверка и оценка на 
възможностите за реализиране на GPS измервания по 
избраните точки от геодезическите мрежи. 

Около 4000 точки  

4 
Определяне на точки за 
GPS и нивелачни 
измервания 

Определяне на геодезическите точки, в които ще се 
извършват GPS и нивелачни измервания - изнесени 
репери, репери от ДНМ I и II клас, точки от ДТМ I-VII и 
ГММП 

Около 1500 нивелачни репера и 2500 триангулачни точки, 
общо около 4000 точки 

5 
GPS и нивелачни 
измервания 

Извършване на преки GPS и нивелачни измервания за 
определяне на координати и елипсоидни височини на 
геодезически точки от държавните геодезически мрежи 

Около 4000 точки  

6 Обработка 
Обработка и систематизиране на преките GPS и нивелачни 
измервания за изчисляване на елипсоидни височини на 
геодезически точки от държавните мрежи 

Около 4000 точки 

7 Доклад 
Изготвяне на доклад за извършени GPS и нивелачни 
измервания на геодезически точки от държавните мрежи 

По 1 обобщен доклад за всяка фаза 
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III.  Извършване на прецизни GNSS измервания на геодезически точки от държав-

ните нивелачни мрежи с цел допълване на необходимите данни за елипсоидните 
височини на съществуващите геодезически точки от държавните височинни 
мрежи 

 
Въз основа на проведена процедура за избор на изпълнител по ПМС №69/11.03.2013 и склю-

чен договор за извършване на „Прецизни GNSS измервания на геодезически точки от държавни-
те нивелачни мрежи”, в периода юли – октомври 2013г. и април-август 2014г., ЕТ „ИНТЕРФЕЙС 
– Петко Казанлъклиев“ и „ГЕОМЕРА М+Р“ ЕООД извърши предвидения обем прецизни GNSS 
измервания в на територията на България. 
 

III.1. Методика на извършване на GNSS измерванията 
 
При изпълнение на GNSS измерванията за определяне на координатите и елипсоидните 

височини на точките, които се използват за моделиране на регионален геоид на територията на 
България, са спазвани изискванията за измервания чрез относителни статични методи с пос-
ледваща обработка на действащата "ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-25 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 
2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ТОЧКИ С ПОМОЩТА НА ГЛОБАЛНИ 
НАВИГАЦИОННИ СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ"  в сила от 11.10.2011 г., издадена от Минис-
терството на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011г., 
наричана по-долу за краткост Инструкцията. 

III.1.1. Инструменти и пособия  

 
GNSS измерванията, извършени от екипа на ЕТ „ИНТЕРФЕЙС – Петко Казанлъклиев“ и 

„ГЕОМЕРА М+Р“ ЕООД за целите на настоящия проект, са реализирани чрез следните прием-
ници: 
 
Пор. 
№ 

Описание на оборудването Бр. Произход 
държава 

Технически 
характеристики 

1 
Двучестотен GPS RADIAN IS с 
контролер и радиомодем – интегрирана 
система “Sokkia”  

1 бр. Япония 3.0±0.5D до 10 км 

2 
Двучестотен GPS RADIAN IS с 
контролер и радиомодем – интегрирана 
система “Sokkia”  

4 бр. Япония 3.0±0.5D до 10 км 

3 

GRS-1 ръчен GPS приемник с GSM и 
GNSS с TopSURV GIS модул и PG-A1 
Антена с аксесоари и ъпгрейди за GRS-1 
“Topcon” 

1 бр. Япония H: RMS 3mm+ 0.8ppm 
V: RMS 4mm + 1.0ppm 

4 

Система от двучестотни геодезически 
GNSS приемници, контролери и 
радиомодеми за работа в реално време - 
Topcon GRS-1 

2 бр. Япония H: RMS 3mm + 0.8ppm 
V: RMS 4mm + 1.0ppm 

5 
GRS-1 ръчен GPS приемник с GSM и 
GNSS с TopSURV GIS модул и PG-A1 
Антена с аксесоари и ъпгрейди за GRS-1 

1 бр. Япония H: RMS 3mm + 0.8ppm 
V: RMS 4mm + 1.0ppm 

6 
Двучестотен GPS приемник с контролер 
LEICA GPS SYSTEM 530 и антени 
AT502, AT504 (Chock-ring) 

5 бр. Швейцария H: RMS 5mm + 1ppm 
V: RMS 10mm  + 1ppm 
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Фигура  5: Двучестотни GPS приемници RADIAN IS и Topcon GRS-1 с PG-A1 Антена 
 

  (a) (b) 
Фигура  6: Комплект геодезически двучестотен приемник LEICA GPS SYSTEM 500 с контролер 

и антена LEICA AT502 (a) и високоточна chock-ring антена LEICA AT504 (b) 
 

Както се вижда от описанието на използваните GPS приемници, те отговарят по техни-
чески характеристики на изискванията на Инструкцията.  
 

III.1.2. Начин на измерване  

 
GNSS измерванията са извършвани при стриктно спазване на изискванията на Инструкци-

ята, съгласно които измерванията на местността се извършват при спазване на следните техноло-
гични правила:  

 
1. Точките са определяни с помощта на статични ГНСС методи, осъществявани с дву-

честотни фазови измервания с последваща обработка. 
 

2. За изходни данни са използвани геодезическите координати и височини на изходните 
точки, които служат за определяне на резултатите от ГНСС измерванията в геодезическа 
координатна система, при прилагане на диференциални методи - в БГС 2005 или WGS 84. 
Изходните данни за относителните ГНСС методи се осигуряват  непосредствено чрез точки от 
Държавната GPS мрежа или чрез ГНСС инфраструктурата на територията. 
  

3. Номиналната продължителност на ГНСС измерванията е определяна съгласно 
следната таблица:  
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Дължини на базите 
Потребителски или реални 
инфраструктурни базови 

станции 
До 10 km  15 min  
10 - 20 km  40 min  
Над 20 km  60 min  

 
 В допълнение към тези нормативни изисквания са спазвани и следните технологични 
правила за работа GNSS приемници в статичен режим: 

 
• GPS приемниците са настроени за статични измервания с периодичност на 

регистриране на измерванията от 5 секунди. Всички приемници са настроени с еднаква 
периодичност на регистриране; 

• GPS приемниците са настроени за приемане на сигнали от спътници, които се намират 
над 15º над хоризонта; 

• GPS антените са монтирани на точките задължително чрез тринога с адаптор с 
оптически отвес. При извършване на измерванията са измервани с точност до 1mm височината 
на антената на референтните и подвижните станции. Измерената височина на антената е 
регистрирана в приемника чрез терминала и отделно е записвана в карнет; 

• Началния и крайния час на сесията GPS измервания са записвани в карнет; 
• Геодезистите, извършващи GPS измерванията са заставали така, че тялото му да не 

създава преграда между антената и спътниците над 15º над хоризонта. След монтажа на антената 
в точката, операторът е заставал така, че е сведено до минимум възможността да се пречи на 
директното получаване на сигнали от спътниците или да се получават отразени сигнали; 

• Първоначално се стартирани приемниците, станционирани в референтните точки за 
всяка сесия измервания, като те са изключвани едва след приключване на измерванията във 
всички останали точки, т.е. приемниците в референтните станции са работили непрекъснато през 
една сесия измервания; 

• По време на измерванията се е следило броя на наличните спътници, от които реално 
се приемат сигнали в момента на измерване. Този брой не е бил под 5. В случай на намаляване 
броя на наличните спътници, от които се получават сигнали се е удължавало времето на 
измерване; 

• По време на измерванията се е следило показателя за геометрична точност PDOP на 
получаваните решения при определяне на координатите на точката, характеризиращ броя и 
разположението на наличните спътници в момента на измерването. Стойността на PDOP не e  
надвишавала 6. В случай на влошаване (увеличаване) на PDOP показателя се e удължавало 
времето на измерване. 

III.2. Обработка на данните от GNSS измерванията  
Измерванията с GNSS приемниците са обработени съгласно изискванията на Инструкция-

та. В този изчислителен процес са изпълнени следните дейности: 
 

1. Изчислени са векторите, свързващи базовите станции помежду им и базовите станции с 
определяемите точки; осъществява се с прецизни орбитни данни съгласно следните изис-
квания:  

а) тип на решенията - фиксирани;  
б) средна квадратична грешка по всяка координатна ос - до 2 cm;  

 
2. Извършвана е проверка на геометричните условия в мрежата:  

а) векторите във фигури с несключвания, по-големи от К30 mm, където К е броят на 
върховете, се проверяват за груби грешки и се преизчисляват;  
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б) средните квадратични грешки, изчислени от несключванията, трябва да са в грани-
ците до 2cm по положение и до 5cm по височина;  

3. Изравнява се мрежата по метода на най-малките квадрати при спазване на следните 
изисквания:  

а) изравнението се осъществява в два етапа - с минимум изходни данни и като вклю-
чена мрежа;  

б) средна квадратична грешка по положение - до 1 cm;  
в) средна квадратична грешка по височина - до 2 cm.  

 
Всички изчислителни процедури са извършени автоматизирано с лицензирания програ-

мен продукт на фирмата производител на GPS приемниците. 
 
IV.  Извършване на прецизни нивелачни измервания на територията на Р. България 

с цел допълване на необходимите данни за елипсоидните височини на съществу-
ващите геодезически точки от държавните GNSS мрежи 

 
Прецизните нивелачни измервания са изпълнени със собствен персонал на „ГЕО ПЛЮС” 

ЕООД, в качеството си на бенефициент в изпълнение на Договор № BG161PO003-1.1.06-0077-
C0001 „Научноприложна разработка за моделиране на геоида за територията на България, мето-
дика и софтуер за прилагането му при мониторинг на геодинамични процеси” по Оперативна 
програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИ-
КА 2007-2013 г.” 

IV.1. Методика на извършване на геометричната нивелация 
 
При изпълнение на геометричната нивелация за определяне на надморски (нормални) ви-

сочини на точките, които се използват за моделиране на регионален геоид на територията на 
България, следва да се спазват изискванията за нивелация IV клас, съгласно действащата "ИНС-
ТРУКЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА НИВЕЛАЦИОННИ 
ПЛАНОВЕ" , издадена през 1988 г. от Главно управление по геодезия, картография и кадастър, 
наричана по-долу за краткост Инструкцията. 

IV.1.1. Инструменти и пособия  

 
 Геометричната нивелация, извършена за целите на настоящия проект със собствен персо-
нал на "ГЕО ПЛЮС" ЕООД, е реализирана чрез следните дигитални нивелири: 
 

• LEICA NA3003, увеличение на зрителната тръба 24 пъти, с вграден компенсатор, точ-
ност на хоризонтиране ±0.3", директна точност на отчитане 0.01mm по лата; точност 
на измерване с дигитална телескопична лата 1.0mm на 1km двойно пронивелирано 
разстояние, комплект с 2 броя инварни лати: 
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Фигура  7: Дигитален нивелир LEICA NA3003 
 
 
• BOIF DAL1528R, увеличение на зрителната тръба 32 пъти, с вграден компенсатор, 

точност на хоризонтиране ±0.2", директна точност на отчитане 0.01mm по лата; точ-
ност на измерване с дигитална телескопична лата 1.0mm на 1km двойно пронивели-
рано разстояние, в комплект с 2 броя телескопични алуминиеви лати: 

 

 
Фигура  8: Дигитален нивелир BOIF DAL1528R 

 
 Видно от описанието на използваните нивелири е, че те отговарят по технически харак-
теристики на изискванията на Инструкцията. При извършването на нивелачните измервания ди-
гиталните нивелири са използвани в комплект с дървени сгъваеми триноги и чугунени подложки 
(жабки). 
  

IV.1.2. Начин на измерване  
 

Геометричната нивелация е извършвана при стриктно спазване на изискванията на Инст-
рукцията, съгласно които измерванията на местността се извършват при спазване на следните 
изисквания:  
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• мястото на станцията на нивелира е избирано върху здрав терен, така че визирните лъ-
чи да са отдалечени от дървета, стълбове, сгради и други обекти, които могат да влияят на отче-
тите;  

• измерването от всяка станция е извършвано от средата, при равни разстояния от ниве-
лира до латите, като разстоянията са с дължина до 60m. Допустимата разлика между разстояния-
та до двете лати е 5m - за компенсаторни нивелири, като тя не е натрупвана в едно направление;  

• нивелирането е извършвано в две противоположни направления при атмосферни ус-
ловия, позволяващи добра видимост и ясни образи; не са правени измервания при силен вятър, 
изгрев и залез слънце и трептене на въздуха;  

• измерванията са започвани и завършвани в нивелачен репер, като броят на станциите 
между два съседни репера е четно число, т.е. с която лата е започвано, със същата е завършвано;  

• отчетите по латата са били на височина най-малко 0,3 m от терена;  
• отчетите "назад" и "напред" са извършвани с точност до 0.1mm във възможно най-

кратко време;  
 
 В допълнение към тези нормативни изисквания са спазвани и следните технологични 
правила за работа с дигитални нивелири: 
 

• дигиталните нивелири са настроени така, че фактически всеки отчет по латата е  из-
вършван трикратно, като са регистрирани средно аритметичните стойности на отчетите, заедно с 
получената оценка за точността им (средната квадратна грешка); 

• за гарантиране на прецизни резултати в инструмента е заложен критерии за точност на 
измереното превишение от всяка станция от 0.20mm. Същевременно по време на всяко измерва-
не на отчет по латата операторът е следил средната квадратна грешка от всички три отчета да не 
надвишава 0.10mm. 

IV.2. Обработка на данните от геометричната нивелация  
 
 Измерванията с дигиталните нивелири са обработени с цел получаване на предварителна 
оценка на точността на геометричната нивелация. В този изчислителен процес са изпълнени 
следните дейности: 

• изчислени са стойностите на превишенията и разстоянията между реперите в измере-
ните нивелачни ходове от двойното пронивелиране; 

• определени са разликите (d) между двете стойности на всяко двойно пронивелирано 
превишение между два съседни нивелачни репера; 

• разликите d са сравнени с допустимата стойност, изчислена по формулата: 

Sdдоп 10±= mm, (S - дължина на хода в km). 

• при констатиране на по-голяма разлика от допустимата е извършвано трето измерване 
в едното направление, като за окончателна стойност на превишението е вземано средноаритме-
тичната стойност от двете измервания, за които е изпълнено посоченото условия; 

• изчислени са несъвпаденията W при сключване на затворени/включени полигони, ко-

ито не трябва да надвишават ± L12  mm (L - дължина на полигона в km);  
• изчислена е средната грешка за 1 km двойно нивелирано разстояние по формулата  

mm 
където:  
n - брой на нивелачните ходове;  
d - разликите в mm на превишенията в право и обратно направление на нивелирането;  
S - разстояние между два съседни нивелачни репера в km.  
• Получените средни квадратни грешки за 1 km двойно нивелирано разстояние  са под 

допустимата стойност Mдоп. = ± 5 mm.  
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 След предварителната оценка на точността получените стойности на измерените преви-
шения в нивелачната мрежа са подложени на строго параметрично изравнение по Метода на 
Най-Малките Квадрати (МНМК). Всички изчислителни процедури са извършени автомати-
зирано с лицензирания програмен продукт WIN TPLAN. 
 

V. Резултати от извършените GNSS и нивелачни измервания  
 

В резултат от изпълнените дейности със собствен персонал за нивелачни измервания са 
определени нови надморски височини на 1430бр. изнесени репери към нивелачни репери от 
ДНМ I-II клас така, че да е възможно реализирането на GPS измервания върху тях. 
Съществуващата номерация на нивелачните репери от ДНМ не е уникална, което затруднява 
еднозначното идентифициране на реперите. Поради това е извършено преномериране на 
нивелачните репери, като е получен уникален номер, съставен от комбинирането на номерата на 
класа, хода, полигона и репера съгласно регистрите на ГЕОКАРТФОНД към АГКК.  

 
Подготвени са каталози с определените нормални височини на всички изнесени нивелачни 

репери: 

№ по ред Уникален № 
Координати в UTM35 

H нормална Зона 
X Y 

1 IInrX0407  4761609.198 387861.9802 239.036 K-3 

2 nrX2732 4759992.516 372810.5242 369.087 K-3 

3 nrX2733 4760287.258 371276.4272 403.756 K-3 

 

Разположението на измерените изнесени нивелачни репери е представено на чертеж 
"Схема на изпълнените нивелачни измервания за височинно определяне на изнесени репери по 
държавната нивелачна мрежа I и II клас за моделиране на геоида на територията на България". В 
този чертеж изнесените репери са отбелязани във виолетов цвят, като за допълнително 
разпознаване към техните номера е добавен индекс "а".  

 
В резултат от изпълнените дейности по Договора за GPS измервания са определени коор-

динати и елипсоидни височини на предвидените 4000 бр. нивелачни репери от ДНМ I-II клас, 
изнесени репери и точки от ДТМ I-VII клас с известни надморски височини, определени с гео-
метрична нивелация. Подготвени са каталози с определените координати и елипсоидни височини 
на всички точки: 

№ по 
ред 

Триангулачна 
точка № 

Клас 
Координати в UTM35 H  

елипсоидна X Y 

1 28A 7 4897196.143 164285.627 91.000 

2 55 7 4737497.883 369220.490 750.657 

3 49 6 4778360.916 311109.313 327.329 

 
 
Разположението на всички нивелачни репери измерени с GPS е представено на чертеж 

"Схема на изпълнените GPS измервания по държавната нивелачна мрежа I и II клас и триангу-
лачната мрежа I-IV клас за моделиране на геоида на територията на България".  
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Схема на изпълнените нивелачни измервания за височинно определяне на изнесени репери по държавната нивелачна мрежа I и II клас за 

моделиране на геоида на територията на България 
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Схема на изпълнените GPS измервания по държавната нивелачна мрежа I и II клас и триангулачната мрежа I-IV клас  

за моделиране на геоида на територията на България 

 


