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1 

Въведение 

Една от основните задачи в геодезията е определянето на координати на точки чрез 
геодезически измервания и оценка на точността на получените резултати. В тази връзка, методите 
за ГНСС позициониране в реално време са едни от най-често използваните през последните години. 
Те осигуряват постигането на резултати с достатъчна точност, която обезпечава нормативно 
регламентираните изисквания за много от задачите, които се изпълняват ежедневно в 
геодезическата практика. За практиката обаче е от значение не само точността на получените 
резултати, но и ефективността, която може да се разглежда като „относителният ефект, получен при 
използването на определен набор от фактори и дейности, който се определя от съотношението 
между получените резултати и вложените ресурси“. 

Актуалност на проблема 

През последните години развитието на спътниковите системи, електрониката, софтуерната 
индустрия и комуникационните технологии бележи изключителен напредък. Разбира се, този 
прогрес рефлектира както върху ГНСС технологиите, така и върху методите за позициониране в 
реално време, които се прилагат за решаването на различни практически задачи. Значително 
развитие бележат и специализираните софтуерни продукти и приложенията, чрез които получените 
решения може да се имплементират директно и да се използват за конкретни практически цели. 
Предвид това, в дисертационният труд се проследява развитието до момента на ГНСС системите, 
методите за позициониране, оборудването, специализираните софтуерни приложения и форматите 
на данни, чрез които се получават решенията в реално време. Акцентирани са съвременните 
тенденции в посочените по-горе области.  

Методите за ГНСС позициониране в реално време се използват най-вече за целите на 
геодезията, картографирането и навигацията, като в последния случай освен позицията се 
определят, скоростта и направлението на движещи се обекти. В миналото за постигането на по-
висока точност на позициониране са използвани основно статични наблюдения с последваща 
обработка. За разлика от това, при навигацията се използват кинематични наблюдения с по-ниска 
точност, но в реално време. Тенденцията към момента е, че разликите между режимите, прилагани 
в геодезията и навигацията, намаляват. Дори от практическа гледна точка тази тенденция е трайна, 
т.е. в геодезията все повече се прилагат кинематични измервания, а в навигацията се търси все по-
точно определяне на позицията, скоростта и направлението при движението на обектите. 

Възможността за използване на данни от различните спътникови системи и на корекционни 
данни в реално време от Международната ГНСС служба (IGS), от локални инфраструктурни мрежи 
или друг източник са предпоставки за постигането на по-висока точност в реално време с един 
приемник. Глобализацията в информационен и технически аспект рефлектира и върху 
геодезическите определения като осигурява възможности за извършване на различни 
експериментални изчисления и прилагане на специфични алгоритми, при това без закупуването на 
скъпо ново оборудване, а чрез извършване на изчисленията извън приемника. В дисертацията са 
изследвани възможностите за получаване на решения за целите на геодезията и навигацията, чрез 
използването на един приемник и прилагането на различни видове алгоритми и корекции, които се 
комбинират във външни за приемника специализирани софтуерни продукти. 

Използването на различни глобални и локални координатни системи понастоящем е 
изключително лесно, което в комбинация с развитието на технологиите осигурява на по-
напредналите потребители с минимални познания от програмиране възможност да създават 
собствени приложения според техните конкретни изисквания.  
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Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването са методите за ГНСС позициониране в реално време. Предмет на 
изследването са точността и ефективността на тези методи. 

Обхват на изследването 

Изследването обхваща следните методи за позициониране в реално време: 

 Абсолютно позициониране чрез кодови измервания; 

 Абсолютно позициониране чрез кодови измервания и измервания на фазите на 

носещите честоти (прецизно позициониране в реално време); 

 Мрежово диференциално позициониране чрез кодови измервания и измервания на 

фазите на носещите честоти. 

Под позициониране в реално време в дисертационния труд се разбира определянето на 
пространствените координати на точките, чрез които се определя позиционният вектор за мястото 
на извършване на измерванията. 

Точността е разглеждана като отклонения на координатите, получени от измерванията в 

съответна координатната система, чрез съпоставка с официално публикувани данни (или други 

данни, които се считат за достоверни) за същите точки. Предвид това, че при някои от методите за 

ГНСС позициониране данните се получават в различни референтни системи, то това налага 

предварителна трансформация. Трансформацията, в зависимост от вида на системите и това дали 

при прехода се отчитат или не скорости, може да бъде със седем или четиринадесет параметъра. 

Разгледани са конкретни трансформационни модели за територията на България и Чехия. 

Предвид тенденциите в потреблението на ГНСС услуги ефективността се разглежда като 

съотношение на получените резултати и вложените ресурси, а в дисертационния труд като основни 

критерии за оценка ефективността на методите за ГНСС позициониране в реално време са 

използвани: 

 Продължителността на измерването за получаване на решението; 

 Изискванията към потребителската апаратура за поддръжка на определени 

математически модели и алгоритми за работа; 

 Необходимостта от корекционни данни; 

 Необходимостта от трансформация на данните в друга координатната система; 

 Възможността тези данни да се интегрират в различни системи за обслужване на 

конкретни приложения, т.е. възможността да се добави стойност за потребителя. 

Ефективността на методите според тези критерии се разглежда в комбинация с точността на 

полученото решение. 

Цел и основни задачи 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се направи оценка на точността и ефективността 

на методите за ГНСС позициониране в реално време въз основа на емпирични данни, както и да се 

изследва възможността за имплементирането на получените резултати в различни информационни 

системи за целите на геодезията, картографирането и навигацията.  

Задачите, които следва да бъдат решени за постигане на целта са следните:  



3 

1. Преглед и анализ на състоянието на оперативните към настоящия момент ГНСС системи, 
свързаните с тях референтни координатни системи, системи за време, видовете спътникови 
орбити и орбитни данни, спътниковите сигнали, т.нар. усилващи системи, и използваното 
оборудване, вкл. видове измервания и източниците на грешки, влияещи върху получените 
решения; 

2. Преглед и класификация на методите за ГНСС позициониране в реално време –
математическите модели, чрез които се получават решенията, видовете корекции, 
форматите на данните и нововъведенията в моделите за позициониране, които може да се 
прилагат софтуерно, извън ГНСС приемника; 

3. Извеждане на критерии и методология за анализ на емпиричните данни, получени при 
проведените експерименти за ГНСС позициониране в реално време по отношение на 
точността и ефективността; 

4. Анализ на точността и ефективността на получените решения, съобразно дадените критерии 
и избраната методология; 

5. Извеждане на модели за трансформация и въвеждане на данните за директни приложения 
в локални системи; 

6. Разработване на технология за ефективно използване на получените в реално време данни 
в ГИС среда. 

Методология на изследването 

Методологията на изследването се основава на задълбочен анализ на съвременни 
литературни източници относно използваните в практиката методи за ГНСС позициониране в 
реално време. Изследвани са точността и ефективността на тези методи на базата и на емпирично 
получени данни. 

Структура на дисертацията 

Дисертацията се състои от съдържание, списъци на таблиците и фигурите, въведение, четири 
основни глави, самооценка на приносните моменти в дисертационния труд, публикации и доклади 
на автора, свързани с темата на дисертацията, списък с използвани литературни и интернет 
източници. 

В първа и втора глава е разгледана теоретичната основа, свързана със състоянието на 
оперативните към настоящия момент ГНСС системи и методите за позициониране, като е 
формулирана е работна хипотеза относно последващите изследвания и анализи. 

В третата глава е даден концептуалния модел и е описана методологията на последващите 
изследвания и анализи за оценка на точността и ефективността на методите за позициониране в 
реално време.  

В четвърта глава е представено обобщение на резултатите и са дадени основните изводи от 
направените изследвания и анализи, въз основа на които е направена и самооценка на приносните 
моменти в дисертационния труд. 

Общият обем на основния текст на дисертационния труд е 140 страници. Библиографията 
обхваща 119 източника, от които 7 на кирилица и 112 на латиница.  
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ГЛАВА I – Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) – преглед 

и анализ на състоянието, измервани величини, източници на грешки 

В първата глава е разгледана теоретичната основа, необходима за последващите изследвания 
и анализи. В нея са включени актуално състояние на спътниковите системи, видовете сигнали, 
тенденциите при ГНСС оборудването, измерваните величини, вкл. образуване на разлики и 
комбинации, източниците на грешки и влиянието им. 

I.1. Актуално състояние на глобалните навигационни спътникови системи 

Към момента има налични четири оперативни глобални навигационни спътникови системи – 
това са GPS (САЩ), ГЛОНАСС (Русия), GALILEO (Европа), BeiDou 2/COMPASS (Китай). Съвместното 
функциониране на тези системи инициира все повече проекти за използването и приложението им 
в практиката – както за целите на геодезията, така и за други цели. Това налага също и една обща 
тенденция към стандартизиране на данните, подобряване на предоставяните продукти и услуги, 
включително повишаване на точността. 

ГНСС системите служат за позициониране и определяне на време, за подпомагане на 
навигацията и множество други цели. Те включват една или повече спътникови констелации, един 
или повече наземни контролни центрове, станции за мониторинг и други, а потребителите им са 
многобройни.  

Освен глобалните има и регионални спътникови системи, подпомагащи работата на 

глобалните, които са с така проектирани орбити, че спътниците да осигуряват по-продължително и 

по-добро покритие за конкретни региони – такива системи са японската Quazi-Zenith Satellite System 

(QZSS) [84] и индийската Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) [47]. Тези системи 

включват спътници с геостационарни и/или геосинхронизирани орбити. 

По-долу на фиг. 1 са представени спътникови орбити на 74 активни спътника от системи GPS, 
GLONASS, GALILEO, BeiDou и QZSS, за които са изчислени прецизни орбитни данни към 02.05.2016 г. 
от Германския изследователски център по геoнауки в Потсдам. 

 

Фигура 1 – Спътникови орбити на 74 активни спътника от системи GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou и QZSS, 
представени към 02.05.2016 г. – репрезентация на орбитни данни от ftp://ftp.gfz-potsdam.de/GNSS/products/ 

ftp://ftp.gfz-potsdam.de/GNSS/products/
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I.2. Системни времена и скали за време 

Навигационните спътникови системи осигуряват на потребителите възможността за 

определяне на координати, получени от измервания на разстоянията до спътниците, чрез 

използване на времето за разпространение на предаваните сигнали. Затова, всички спътникови 

системи разчитат на много точни скали и честотни стандарти за време. За да отговорят на нуждите 

за вътрешна синхронизация всяка ГНСС поддържа собствено за системата време. Системите за 

време и на четирите глобални навигационни спътникови системи се базират на дефиницията за 

секунда в система SI и международното атомно време, но се реализират от различни групи атомни 

часовници, имат различно начало и разлики спрямо TAI (Time Atomic International). 

I.3. Референтни координатни системи 

Референтната система е координатна система заедно с набор от фундаментални параметри 

(изходни данни - datum), които описват връзката между геодезическите измервания и 

координатната система [4]. 

Реализацията на една референтна система се осъществява с помощта на т.нар. референтна 

мрежа (рамка), която представлява множество от материализирани точки с дадени координати в 

определена координатна система. Положението и ориентацията на референтната мрежа в 

пространството, се определя еднозначно от изходните данни. 

I.3.1. Международна звездна референтна система 

Международната звездна референтна система ICRS (International Celestial Reference System) е 

реализирана чрез координатите на извънгалактически радиоизточници. Понастоящем е валидна 

втората реализация на ICRF, за която са използвани над 30 години VLBI наблюдения. ICRF2 включва 

точни позиции на 3414 компактни радиоастрономични източника, което е около пет пъти повече от 

броя, включен в ICRF1. Освен това, се оказва, че в реализацията ICRF2 има ниво на шум под 40 μas 

(около 5-6 пъти по-ниско от това при ICRF1), и стабилност на осите около 10 μas, т.е. почти два пъти 

по-стабилна от ICRF1 [53]. 

Връзката между инерциалната и земна координатна система се осъществява чрез 

параметрите на ориентация на Земята в пространството [6, 52, 103]. 

I.3.2. Земни координатни и референтни системи 

Земната координатна система е пространствена координатна система, ротираща със Земята 

при нейното денонощно движение в пространството. Положенията на точките в една такава 

координатна система изпитват само малки вариации във времето, дължащи се на геофизични 

явления – тектонични движения и други [6]. 

Трансформациите на координатите между реализациите на инерциалната и земна системи  

се извършват чрез ротации, съответстващи на прецесията, нутацията, звездното време и 

движението на полюса [6, 54].  

I.3.2.1. Международна земна референтна система 

Международната земна референтна система ITRS (International Terrestrial Reference System) е 

пространствена, правоъгълна декартова референтна система с начало в масовия център на Земята. 

Ориентацията на осите е следната: 
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 ос Z съвпада с посоката на средната ротационна ос на Земята; 

 ос Х лежи в равнината на средния Гринуички меридиан; 

 ос Y е 90о на изток от ос Х така, че да се формира дясна декартова координатна система. 

Референтната система ITRS сe реализира чрез Международната земна референтна мрежа ITRF 

(International Terrestrial Reference Frame) под името ITRFyy, където уу е годината на публикуване на 

съответната реализация [6, 56]. За станциите от глобалната референтна мрежа се определят 

координатите и техните скорости чрез комбиниране на индивидуални решения, получени от 

различни видове космически и спътникови измервания. 

Връзката между различните реализации на ITRF – ITRFyy се осъществява чрез седем 

параметрична пространствена трансформация. Реализациите на системата до момента са следните: 

ITRF89, ITRF90, ITRF91, ITRF92, ITRF93, ITRF94, ITRF95, ITRF96, ITRF97, ITRF2000, ITRF2005, ITRF2008 и 

ITRF2014 [56]. 

I.3.2.2. Световна геодезическа система WGS84 (World Geodetic System 84) 

Световната геодезическа система WGS84 е дефинирана и реализирана от Американската 

картографска агенция към Министерството на отбраната на САЩ (Defense Mapping Agency, U.S. 

Department оf Defense). Това е геодезическа референтна система, която намира широко 

приложение за практически цели, тъй като се използва от глобалната позиционна система GPS.  

WGS84 G1762 е шестата актуализация на реализацията на WGS84. Предишните реализации са 

известни като WGS84 G1674, WGS84 G1150, както и записаните по-горе WGS84 G873, WGS84 G730 и 

WGS84. На фиг. 2 са показани името, датата на въвеждане, епохата и общата абсолютна точност на 

всяка реализация [20, 21, 69]. 

 

Фигура 2 – Име, датата на въвеждане, епоха и обща абсолютна точност на всяка реализация на WGS84 
Източник: http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/NGA_STND_0036_1_0_0_WGS84/NGA.STND.0036_1.0.0_WGS84.pdf 

I.3.2.3. Геодезическа система „Параметры Земли 1990 года“ 

С постановление № 568 на правителството на Руската федерация от 28.07.2000 г. се приема 

геоцентричната координатна система, наречена „Параметры Земли 1990 года“ (PZ-90), която 

получава статута на държавна и служи за решаване на всички геодезически и навигационни задачи, 

вкл. обслужва орбиталните полети. Последното обновяване на държавната геоцентрична 

координатна система е извършено през 2011 г. – PZ-90.11, реализирана с използването на голям 

обем високоточни GPS/ГЛОНАСС измервания за голям брой точки от мрежата на IGS. С 

постановление № 1463 на правителството на Руската федерация от 28.12.2012 г. PZ-90.11 е въведена 

като държавна координатна система, вкл. за използване при поддръжка на орбиталните полети и 

http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/NGA_STND_0036_1_0_0_WGS84/NGA.STND.0036_1.0.0_WGS84.pdf
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решения на навигационни задачи. От [7] може да се види, че разликата между тази система и 

ITRF2008 e от милиметров порядък фиг. 3. 

 

Фигура 3 – Параметри и разлики при трансформация между координатни системи  
Източник: https://structure.mil.ru/files/pz-90.pdf  

I.3.2.4. Геодезическа система „Galileo Terrestrial Reference Frame”  

Системата Galileo има собствена геоцентрична декартова референтна система, реализирана 

чрез наземната референтна рамка Galileo Terrestrial Reference Frame (GTRF). GTRF е свързана с 

международната земна референтна рамка (ITRF), поддържана от Международната служба за 

въртене на Земята (IERS). Зададено е GTRF да се различава от най-новата версия на ITRF с не повече 

от 3 сантиметра (2σ) [82]. 

Настоящата реализация на системата е GTRF17v02 е получена чрез комбиниране на 338 

седмични решения. Решението е приведено в съответствие с рамката IGS14 (ITRF2014) по 83 IGS 

станции, разположени на 63 места (41 в северното и 22 в южното полукълбо) [23, 64]. 

I.3.2.5. Геодезическа система „China Geodetic Coordinate System 2000“ 

Системата BeiBou също има собствена референтна система – China Geodetic Coordinate System 

2000 (CGCS 2000). Дефиницията на CGCS2000 е както следва: 

 Началото на системата се намира в масовия център на Земята; 

 Оста Z е в посока на IERS референтния полюс (IRP); 

 Оста X представлява пресечница на IERS референтния меридиан и равнината, 
преминаваща през началото по нормалата към оста Z; 

 Оста Y, заедно с ос Z и ос X, образува дясна ортогонална координатна система.  

CGCS е въведена през 2008 г. и е привързана към ITRF97, към епоха 2000.0. 

По отношение на тази система – тя е привързана към ITRF на три нива – на първо ниво е 

връзката с 28 на брой референтни станции на IGS на ниво 3 mm, второто ниво е Националната GPS 

мрежа с около 2 500 станции на ниво 3 cm, a третото ниво е комбинация между астрономо-

геодезическата мрежа и Националната GPS мрежа с 50 000 станции на ниво 3 dm [17, 81, 82]. 

https://structure.mil.ru/files/pz-90.pdf
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През втората половина на 2012 г. Китайското национално бюро за геодезия и геоинформация 

извършва преизчисляване и привързване на GPS мрежата към ITRF 2008 за актуализиране на 

реализацията на CGCS 2000. Референтната рамка на системата BeiDou към момента се съгласува с 

ITRF с точност от 1 cm за координатите и 2 mm/y за скоростите [83]. 

I.3.2.6. Европейска земна референтна система ETRS89 (European Terrestrial Reference  

System 89) 

Координатите  на точките в глобалните координатни системи се изменят (основно) заради 

глобалните тектонични движения. Това изменение във времето прави тези координати 

неподходящи за решаването на практически задачи. За преодоляването на този основен недостатък 

Международната асоциация по геодезия решава да се създаде нова Европейска геодезическа 

референтна система – ETRS, базирана на GPS измервания. Земната референтна системата ETRS се 

приема да съвпада с ITRS за епохата 1989.0 и е фиксирана към стабилните части на Евроазиатската 

континентална плоча, като по този начин се игнорират временните вариации на станциите. Новата 

система е наречена ETRS89. Тя е геоцентрична, като за изходни данни (datum) са използвани 

данните на система GRS80. От всяка реализация на  ITRS под името ITRFуу се получава съответната 

ETRS под името ETRFуу [6, 8]. 

До момента реализациите на системата са следните ETRF89, ETRF90, ETRF91, ETRF92, ETRF93, 

ETRF94, ETRF96, ETRF97, ETRF2000, ETRF2005 и ETRF2014 [8] . 

Данните и трансформационните параметри за реализацията ETRF2014 на система ETRS89 са 

посочени в [9]. 

I.3.3. Трансформация между ITRS и ETRS89 

Трансформацията между ITRS и ETRS89 се състои в три стъпки [6, 9]: 

1. Реализацията на ITRS – ITRFуу се състои от положения в епоха 0t , )( 0tX I

YY
 и скорости 

)( 0tX I

YY
  така, че положението на всяка точка в епоха t  се определя по формулата: 

(1)   )()()( 00 ttXtXtX I

YY

I

YY

I

YY   . 

2. Трансформацията между двете системи е седем параметрична, като трансформационните 

параметри се считат линейни във времето; 

3. Приема се, че всяка нова реализация ETRFyy има минимално систематично отместване 

спрямо ETRF89 и притежава собствен мащаб, особено ако е значително по-точна от ITRF89. 

Изчисленията на координатите на точки получени от GPS измервания за дадена епоха сt се 

извършват по следния начин [6, 9]: 

1. GPS-измерванията се обработват в ITRS, съответната реализация ITRFуу за епохата сt : 

(2)   )()()( 00 ttXtXtX с

I

YY

I

YYс

I

YY   . 

2. Получават се координатите в ETRFуу за епоха сt : 
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(3)   )()(

0

0

0

)()( 0

12

13

23

ttXtX

RR

RR

RR

ТtXtX с

I

YYc

I

YY

YYYY

YYYY

YYYY

YYс

I

YYс

Е

YY 







 







,  

където YYТ  са транслациите между двете системи, а YYR  са компонентите на ъгловата 

скорост на Евроазиатската плоча. 

3. Получават се координатите в ETRF за епоха 1989.0 

(4)   
)0.1989()()0.1989( с

Е

YYс

Е

YY

Е

YY tXtXX  
, 

където ЕX  са скоростите на точката в ETRF89, като за стабилната част на Европа те се приемат 

за нула. 

Възможен е и друг подход: координатите да се трансформират първо в ITRFyy за епоха t0 (при 

известни скорости в ITRF), и след това да се получат за ETRFyy за епоха 1989.0. 

I.3.4. Регионални и национални референтни системи и реализации 

Регионалните референтни системи се материализират от мрежи от геодезически станции с по-

голяма гъстота, обхващащи континентални райони. Такъв пример е европейската перманентна 

мрежа (EUREF). Както и при ITRF, регионалните еталонни мрежи се дефинират чрез координатите и 

скоростите на перманентните станции. Основната разлика между тях и ITRF е, че скоростите се 

определят по отношение на дадената тектонска плоча, обхваната от мрежата (рамката), като при 

това положение скоростите намаляват. Регионалните мрежи, които не са ограничени в обхвата на 

една тектонска плоча, би следвало да се привързват към ITRF. 

Съвременните национални референтни системи обикновено представляват статична 

реализация на ITRF или дадена регионална референтна рамка (напр. ETRF). В повечето страни 

координатите на съответната национална система формират основата за всички измервания, 

изчисления и за създаването на всички картографски продукти в национален мащаб. Тъй като 

използваните софтуерни продукти за целите на геодезията и ГИС обикновено не са предназначени 

да се справят с непрекъснато променящите се координати, то епохата за националните системи е 

фиксирана и координатите се считат за непроменливи във времето [32]. 

I.3.5. Дефиниции на референтни координатни системи и трансформационни 
параметри, регистър на EPSG  

Софтуерните продукти за целите на геодезията и ГИС поддържат дефиниции на референтни 

координатни системи и възможности за различни видове трансформации, но всичко това трябва да 

се укаже и зададе от потребителя.  

Най-голям набор от данни за геодезически системи и трансформационни параметри е 

наличен в регистъра на EPSG, достъпни онлайн на www.epsg-registry.org или като файлове за 

изтегляне в zip архив от www.epsg.org.  Наборът от данни за геодезически параметри на EPSG се 

поддържа от подкомисията по геодезия на Комитета по география на IOGP (International Association 

of Oil & Gas Producers - IOGP) . Географското покритие на данните е в световен мащаб, но, все пак, не 

http://www.epsg-registry.org/
http://www.epsg.org/
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са налични параметрите на абсолютно всички възможни геодезически системи, които се използват 

по света [24].  

Наборът от данни за геодезически параметри на EPSG, предлаган чрез уеб страниците на IOGP, 

може да се използва безплатно. Потребителите в регистъра могат да търсят, заявяват и преглеждат 

данните, а също и да свалят данните в WKT формат, съгласно стандарта ISO 19162:2015.  

За целите на дисертационния труд са използвани както глобални референтни координатни 

системи като ITRF2008 и ITRF2014, така и регионални и локални такива. За територията на България 

е използвана дефиницията на БГС2005 – елипсоид GRS80 с EPSG код 7019 и географски проекционни 

координати за т.нар. Кадастрална система с EPSG код 7801. Трансформациите между системите при 

изпълнение на последващите анализи са извършвани по установения за това ред с изведените и 

официално публикувани параметри за съответния тип трансформация.   

I.4. Спътникови орбити  

Орбитите на спътниците най-общо биват три вида земни орбити: високи земни орбити, средни 

земни орбити и ниски земни орбити. Височината на орбитата определя колко бързо се движи той 

около Земята. Някои орбитални височини имат специални свойства, като например 

геосинхронизираните орбити, при които един спътник обикаля около Земята точно веднъж дневно.  

Орбитните елементи задават геометрията и ориентацията на орбитата в пространството. 

Голяма полуос (а) – задава размера на орбитата и представлява половината от разстоянието 

между апогея и перигея на елипсата.  

Ексцентрицитет (е) – определя формата на орбитата и позиционната връзка със Земята, която 

се намира в един от фокусите. Ексцентрицитетът е съотношение на разстоянието от центъра до 

който и да е от фокусите (линейният ексцентрицитет c) към голямата полуос a на орбитата: 

(5)   е = c / a 

Първият ъгъл, използван за ориентиране на орбиталната равнина, е наклонът (i): 

представлява ъгълът на орбитата по отношение на екватора на Земята, измерен обратно на 

часовниковата стрелка. – фиг. 4.  

 

Фигура 4 – Орбитни елементи 
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Ректасцензията на възходящия възел (Ω) служи за фиксиране положението на орбиталната 

равнина спрямо Земята. Това е ъгъл в екваториалната равнина спрямо Пролетната точка. 

За определяне на движението на спътника в орбита са необходими още два елемента: 

местоположение и скорост на спътника. Като се знаят тези два параметъра положението на 

спътника може да се определи. Тези два параметъра най-често са: 

Аргументът на Перигея (ω) – това е ъгъла в орбиталната равнина от възходящия възел до 

Перигея в посока на движението на спътника. 

Истинската аномалия (ν) представлява ъгъла от Перигея до позицията на спътника в орбитата 

към определен момент от време (епоха). Определя се по посока на движението. За определяне на 

истинската аномалия се изчисляват първо т.нар. средна и ексцентрична аномалии. 

Реалните спътници се движат по орбити, които са повлияни от различни фактори, т.е. това са 

т.нар. смутени орбити. Ако предположим, че всички смущения могат да бъдат премахнати в дадена 

конкретна епоха, тогава по-нататъшното движение на спътника ще бъде в непроменена Кеплерова 

орбита. Тази орбита се нарича оскулачна или още моментна орбита, защото съвпада с истинския, 

нарушен орбитален път за съответната епоха. 

Истинската спътникова орбита може да се разглежда като крива, определена от всички 

последователни окулиращи орбити [11, 67]. 

Орбитите на спътниците, които се използват при изчисляване на позиция могат да бъдат с 

различна точност. Обикновено данните може да бъдат взети от алманаха на системата или от 

ефемериди (радио- или прецизни ефемериди).  

I.5. Радиочестотен спектър. Спътникови сигнали  

Съвсем общо разпределение на сигналите, излъчвани от спътниците на ГНСС системите в 

диапазона на ултрависоките честоти е представено по-долу [82, 98]: 

 За GPS системата – L1=1575.42 MHz, L2=1227.6 MHz, L5 = 1176.45 MHz – системата е с 
CDMA достъп (Code Division Multiple Access – CDMA), т.е. сигналите се излъчват за 
всички спътници на едни и същи честоти, а отделните спътници се идентифицират чрез 
псевдослучаен код; 

 ГЛОНАСС системата към момента се класифицира като FDMA такава (Frequency Division 
Multiple Access System). Това означава, че всеки спътник излъчва сигнал на различна 
честота. Спътниците излъчват на 14 честоти, които са достатъчни за идентифицирането 
им предвид това, че честотите се повтарят за спътници, които се намират на 
противоположни позиции спрямо Земята: 

- L1 се предава в диапазона от 1592.9 до 1610 MHz; 
- L2 се предава в диапазона от 1237.8 до 1256.8 MHz; 
- L3 се предава в диапазона от 1190.35 до 1212.23 МHz. 

От 2011 г. е активен и един ГЛОНАСС-K спътник (№ 701), който излъчва също 
допълнителен код на L3 за CDMA достъп. Спътниците с номера след 755 също би 
следвало да може да бъдат идентифицирани чрез код по L3. 
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 За системата Galileo сигналите се излъчват на честоти E1 на 1575.420 MHz, E6 на 
1278.750 MHz и E5 с базова честота 1191.795 MHz, която се разделя на E5a 1176.450 
MHz и E5b 1207.140 MHz. 

 За системата BeiDou сигналите се излъчват на честоти B1, B2 и B3, които са съответно 
1561.098 MHz, 1207.14 MHz и 1268.52 MHz. 

Предвид различните системи, то и сигналите, които спътниците излъчват, са различни. 

Сигналът обаче включва три основни компонента – това са носеща честота, псевдослучаен код и 

навигационни данни [98].  

Сигналите се разпространяват като електромагнитни вълни, които достигат до приемника на 

съответната честота: 

(6)   𝑥𝑅𝐹(𝑡) =  𝐴𝑐(𝑡)cos [2𝜋𝑓𝑐(𝑡) + 𝜑𝑐(𝑡)], където 

𝐴𝑐(𝑡), 𝑓𝑐(𝑡) и 𝜑𝑐(𝑡) са съответно амплитудата, честотата и фазата на хармоничния сигнал. 

В случай, че и трите величини са константи, тогава сигналът не е носител на никаква 

информация. Предвид необходимостта да се пренасят допълнителни данни със сигнала (напр. за да 

се идентифицират спътниците), то това се осъществява именно чрез модулиране. В зависимост от 

това кой от трите параметъра се модулира се разграничават амплитудна, честотна и фазова 

модулация. Изменят се параметрите на сигнала, наречен носещ, под въздействието на сигнала, 

носител на информация, наречен модулиращ [82]. 

Цифровата модулация улеснява мултиплексирането, при което няколко информационни 

сигнали се предават едновременно в една и съща физическа среда.  

I.5.1. GPS – честотен спектър и спътникови сигнали 

Сигналът на GPS системата включва трите основни компонента, като за всеки спътник сигнала 

се модулира със собствен псевдослучаен код. За GPS системата това са Coarse/Acquisition (C/A) код, 

Precise (P) код, L2C код и M код. Спътниците от блок I/II/IIA/IIR излъчват само C/A код по L2 и Р код 

на L1 и L2, като P кода е за военни цели и е криптиран, затова често пъти се означава като  P(Y). 

Спътниците от блок IIR-М и IIF, които са изведени в орбита в периода 2005-2009 година 

предават още М код на честоти L1 и L2 за военни цели и още един код за граждански цели – L2C на 

честота L2 [51, 82]. За спътниците от блок III ще бъде достъпен още един код за граждански цели L1C, 

който ще се предава на L1. 

Третата честота на GPS системата L5 със съответния едноименен псевдослучаен код е 

въведена изцяло за граждански цели. Тя е достъпна за спътници, които са изведени в орбита след 

2010 г. 

Всеки спътник получава от наземните антени навигационните данни, които се изпращат 

обратно на потребителите чрез навигационното съобщение. В навигационното съобщение се 

включват спътникови ефемериди, системно време, данни за скалите за време на спътниците, 

информация за състоянието им, параметри на йоносферен модел, необходим за едночестотни 

приемници, алманах на системата и други. Навигационното съобщение осигурява цялата 

необходима информация, за да позволи на потребителя да изпълнява услугата за позициониране.  
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Съдържанието и характеристиките на данните в навигационното съобщение за LNAV са 

дадени в Приложения II и IV на [51] за съответните спътници, а за CNAV – в Приложение III на [51], 

за L5-CNAV в [50] и за CNAV-2 (L1C) в [49]. 

I.5.2. ГЛОНАСС – честотен спектър и спътникови сигнали 

Както беше отбелязано по-горе, ГЛОНАСС спътниците излъчват сигнали на 14 честоти, които 

са достатъчни за идентификацията им предвид това, че честотите се повтарят за спътници, които се 

намират на противоположни позиции спрямо Земята. Системата излъчва сигнали за граждански 

цели и също така по-прецизни такива, които са със санкциониран достъп – за военни цели [5, 37].  

Сигналите, които се излъчват за системата на основните честоти (за FDMA са приведени към 

централната честота) са следните: 

За спътници ГЛОНАСС (до 2005 г.) – със свободен достъп L1OF (1602 MHz) и със санкциониран 

(контролиран) достъп L1SF (1592 MHz) и L2SF (1237 MHz); 

За спътници ГЛОНАСС-М (от 2003 до 2016 г.) – със свободен достъп L1OF (1602 MHz) L2OF 

(1246 MHz), от спътник №755: L3OC (1202 MHz) и със санкциониран достъп L1SF (1592 MHz) и L2SF 

(1237 MHz); 

За спътници ГЛОНАСС-К (от 2011 до 2018 г.) – със свободен достъп L1OF (1602 MHz), L2OF (1246 

MHz), L3OC (1202 MHz) от спътник №17Л: L2OC (1248 MHz) и със санкциониран достъп L1SF (1592 

MHz), L2SF (1237 MHz) от спътник №17Л: L2SC (1248 MHz); 

За спътници ГЛОНАСС-К2 (след 2017 г.) – със свободен достъп  L1OF (1602 MHz), L2OF (1246 

MHz), L1OC (1600 MHz), L2OC (1248 MHz) и L3OC (1202 MHz), и със санкциониран достъп L1SF (1592 

MHz), L2SF (1237 MHz), L1SC (1600 MHz) и L2SC (1248 MHz). 

Съдържанието на навигационното съобщение включва данни, които се обновяват на 

различни интервали [3, 5, 37]. Спецификацията на навигационното съобщение и структурата на 

данните е дадена в [3]. 

I.5.3. GALILEO – честотен спектър и спътникови сигнали 

Системата все още не е напълно изградена, но всеки спътник ще излъчва сигнали в четири 

честотни ленти: E1 на 1575.42 MHz; E6 на 1278.75 MHz; E5a на 1176.45 MHz; E5b на 1207.14 MHz. 

Сигналите на системата са именувани като съответните ѝ носещи честоти. Сигналите E5a и E5b са 

част от сигнала E5 в пълната му широчина на честотната лента [102]. 

Предназначението на сигналите е малко по-различно от тези на описаните вече системи, тъй 

като тази система е разработена изцяло за граждански цели – планира се тяхното предназначение 

да бъде както следва: свободнодостъпни (E1, E5a, E5b), за животоспасяващи нужди (E1, E5b), за 

комерсиални цели и регулирани услуги (E1, E6). 

Системата поддържа три вида навигационни съобщения. Навигационни данни в съобщенията 

от F/NAV спадат към тези за свободнодостъпните сигнали. I/NAV се предават както за 

свободнодостъпните, така и за комерсиалните, а C/NAV са изцяло за за комерсиални цели и 

регулирани услуги. Подробности относно структурата и съдържанието на F/NAV и I/NAV 

навигационните съобщения на системата Galileo са дадени в [102]. 
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I.5.4. BeiDou – честотен спектър и спътникови сигнали 

Системата все още не е напълно изградена. Както системите GPS и Galileo, тя е изцяло с CDMA. 

BeiDou предава навигационни сигнали в три честотни ленти: B1, B2 и B3, които се намират в същата 

област на L-честотния диапазон, както другите GNSS сигнали. 

За да се възползва от оперативната съвместимост на сигнала на BeiDou с Galileo и GPS, Китай 

обявява промяна на своя граждански сигнал B1 от 1561.098 MHz до честота, центрирана на 1575.42 

MHz - същата като гражданските сигнали на GPS по L1 и Galileo E1. Предвид тази промяна, QPSK 

модулацията също е променена. 

Системата BeiDou използва две различни форми на навигационни съобщения, които 

съобразно тяхната структура и скоростта на предаване на данните се задават като D1 и D2, съответно 

от спътниците с MEO/IGSO и GEO [14, 15].  

I.6. Усилващи системи 

За увеличаване на покритието на сигнала и повишаване на точността при позициониране в 

даден регион се изграждат и т.нар. усилващи системи (Augmentation Systems). Тези системи биват 

спътниково-базирани и наземни. Последните намират ограничено приложение за по-малки по 

площ територии и не са разглеждани в дисертационния труд. Чрез тях се осигуряват корекции напр. 

за летища и други специализирани обекти [29, 31, 77].  

Спътниково-базираните усилващи системи (Satellite Based Augmentation Systems - SBAS) имат 

по-голям обхват . Такива са Wide Area Augmentation System (WAAS) за територията на САЩ и Канада, 

европейската European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS), руската System for 

Differential Correction and Monitoring (SDCM), японската Multi-functional Satellite Augmentation 

System (MSAS), индийската GPS Aided Geo Augmented Navigation (GAGAN) – покритието на 

изброените по-горе системи е представено на фиг. 5. 

 

Фигура 5 – Покритие на SBAS системите 
Източник: https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/what-gnss/what-sbas 

 

Проекти за изграждане на SBAS системи има за региона на Карибите, Централна и Южна 

Америка (SACCSA – Soluciόn de Aumentaciόn para Caribe, Centro y Sudamérica), за Китай (BDSBAS – 

BeiDou Satellite-Based Augmentation System), Южна Корея (KASS – Korean Augmentation Satellite 

System) и Африка (ASAS – African Satellite Augmentation System). 

https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/what-gnss/what-sbas
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При усилващите системи на дадената територия се разполагат референтни станции, които 

приемат сигнали от спътниците и ги предават към контролен изчислителен център. Тъй като 

местоположенията на референтните станции са точно известни, то може точно да изчислят 

корекции за цялата област, в която системата има покритие. 

Корекциите се пренасочват към геостационарни спътници и се приемат в потребителското 

оборудване едновременно със спътниковите сигнали. Изискването към оборудването е да може да 

приема корекционните данни. Корекциите може да бъдат получени и през IP, без пряка видимост 

към спътниците [29, 31, 77]. 

Съществуват и други SBAS системи, които са комерсиални, но имат покритие в глобален мащаб 

като например системата StarFire, поддържана от NavCom Technology, Inc [71].  

I.7. Приложение на ГНСС измерванията в геодезическата практика. Устройство на 
приемниците и оборудване за извършване на ГНСС измерванията 

В зависимост от типа задачи, възникнали в геодезическата практика, които трябва да бъдат 

решени, се определя метода на измерване и вида апаратура, който да бъде използван. 

Геодезическите измервания, при вече наличните 4 системи, обикновено се извършват с приемници, 

които работят с повече от една система.  

При изпълнението на даден проект/задача може да се извършват само ГНСС измервания, но 

обикновено те се извършват в комбинация с други – ъглово-дължинни, нивелачни и т.н. В 

зависимост от точността, която се изисква при решаване на конкретната задача, методите за ГНСС 

позициониране в реално време могат да се ползват за създаване на РГО, за трасиране и заснемане 

на различни обекти, както и за набиране на данни за използването им в геопространствени бази 

данни и различни настолни или уеб базирани ГИС системи. 

Изискванията на различните потребители обуславят и голямото многообразие на 

потребителска апаратура, предлагана на пазара от различни производители, която въз основа на 

измерваните величини и постиганата точност може да се класифицира в следните групи [6]:  

 кодови ГНСС приемници за единични измервания;  

 диференциални ГНСС приемници;  

 фазови ГНСС приемници.  

Всички от изброените по-горе групи приемници обаче имат сходно устройство и принцип на 

работа. Това, което ги различава са измерваните величини, алгоритмите, които се използват и 

възможността при получаването на решенията да се използват различни корекционни данни.  

Понастоящем при ГНСС приемниците има все повече софтуерни компоненти и все по-малко 

хардуер [33], което се обуславя от цялостното развитие на софтуерните технологии през последните 

години, и също така от гъвкавостта и възможностите за модифициране/надграждане на функциите 

на приемника, които те осигуряват. 

Сигналите, предавани от спътниците, се получават от антената в радиочестотната част (RF 

chain), където входният сигнал се усилва до подходяща амплитуда и честота и се преобразува до 

желаната изходна честота. В радиочестотната част има включен генератор на честота, който 

осигурява необходимите опорни сигнали [6, 33]. Изходният сигнал се цифровизира като се използва 
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аналогово-цифров преобразувател (ADC). Антената, радиочестотната част и аналогово-цифровият 

преобразувател са хардуера, който и понастоящем неизменно се използва във всеки приемник [33]. 

След като сигналът е дигитализиран, за обработката му може да се използва само софтуер или 

комбинация от хардуер и софтуер. Съвременните приемници използват софтуер и затова все по-

често се среща понятието „софтуерен ГНСС приемник“. 

Инициализирането (Acquisition) на спътниците означава да се разпознае и идентифицира 

сигнала за определен спътник, след което започва проследяването му (Tracking). В по-старите ГНСС 

приемници инициализирането и проследяването на спътниците се извършват хардуерно.  

Следва идентифициране на кадрите от навигационното съобщение и декодиране на 

навигационните данни. Данните от ефемеридите, предавани с навигационното съобщение се 

използват за получаване на позициите на спътниците и изчисляване на разстоянията до тях от 

точкатa, в която се намира приемника. Пo този начин, след като са известни координатите на местата 

на спътниците и са определени разстоянията до тях, позицията на потребителя може да бъде 

изчислена [33].  

За работата на приемника и софтуерната обработка на приетите спътникови сигнали са 

необходими микропроцесор и захранване. Необходимо е също да има и памет, в която да се 

натрупват резултатите от работата на приемника – паметта може да бъде вътрешна (вградена) или 

външна.  

Управлението на приемника обикновено се извършва от съответен блок, който има 

потребителски интерфейс, а апаратурата, предназначена за работа в реално време, включва също 

предавателен и/или приемателен радио- или GSM модем, който позволява обмен на данни с други 

източници или потребители на данни [6]. 

При софтуерните приемници обработка на спътниковите сигнали и прилагането на 

алгоритмите за изчисление се изпълняват в софтуера, а това осигурява допълнителен контрол и 

гъвкавост при получаване на решението. 

Някои ГНСС приемници могат да приемат и използват данни, предавани от наличните 

усилващи системи (Augmentation systems), за да се повиши тяхната точност и производителност (вж. 

т. I.6). Диференциалните методи за позициониране също позволяват да се повиши точността на 

приемника, чрез приемане на допълнителна информация, като например измервания от други 

приемници в околността или независимо изчислени корекции.  

I.8. Измервани величини, фазови разлики и линейни комбинации – математически модели 

I.8.1. Измервани величини 

При ГНСС технологиите се измерват псевдоразстояния с използване на псевдослучайните 

кодове, фази на носещите честоти и доплерови измествания, като в дисертацията се разглеждат 

само първите два вида измервания. 

Измерванията на псевдоразстоянията и фазите на носещите честоти може да се представят 

със следното обобщено уравнение [1]: 

(7)   𝐵𝐴
𝑖 =  𝜌𝐴

𝑖 + 𝑏𝐴 +  𝑏𝑖 +  𝑏𝐴
𝑖 + 휀𝐴

𝑖  
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Където 𝐵𝐴
𝑖  е резултатът от измерването, 𝜌𝐴

𝑖  е геометричното разстояние от станцията А до 

спътника i, 𝑏𝐴 , 𝑏𝑖 и 𝑏𝐴
𝑖  са параметри, включващи определени компоненти, съответно за станцията, 

спътника и измерването, а 휀𝐴
𝑖  е грешката в измерването. Всеки от компонентите на 𝑏𝐴 , 𝑏𝑖 и 𝑏𝐴

𝑖  се 

оценява, моделира или определя в процеса на обработка на измерванията. 

Уравненията за кодовите псевдоразстояния и измерваните фази на носещите честоти, 

независимо от използваните код (C/A или др.) или честота (L1, L2 или др.), имат вида: 

(8)   𝑃𝐴
𝑖 =  𝜌𝐴

𝑖 + 𝐼𝐴
𝑖 + 𝑇𝐴

𝑖 + 𝑑𝑚𝐴
𝑖 + 𝑐[𝛿𝑡𝐴(𝑡) − 𝛿𝑡𝑖(𝑡0)] + 휀𝐴

𝑖 ,  

(9)   Ф𝐴
𝑖 =  𝜌𝐴

𝑖 − 𝐼𝐴
𝑖 + 𝑇𝐴

𝑖 + 𝑑𝑚𝐴
𝑖 + 𝑐[𝛿𝑡𝐴(𝑡) − 𝛿𝑡𝑖(𝑡0)] + 𝜆𝑁𝐴

𝑖+ 휀𝐴
𝑖 , където: 

𝑃𝐴
𝑖  – измереното псевдоразстояние от станция А до спътника i; 

Ф𝐴
𝑖  – измерената фаза на носещата честота в дименсия метри Ф𝐴

𝑖 =  λ 𝜑А
𝑖 ; 

𝜌𝐴
𝑖  – геометричното разстояние от спътника до приемника; 

𝐼𝐴
𝑖  – член, който отразява влиянието на йоносферна рефракция (с противоположен знак за 

кодовите и фазовите измервания); 

𝑇𝐴
𝑖 – член, който отразява влиянието на тропосферна рефракция; 

𝑑𝑚𝐴
𝑖  – член, който включва влиянието на отразените сигнали за станцията А; 

𝑐 – скоростта на разпространение на електромагнитните вълни във вакуум; 

𝛿𝑡𝐴(𝑡) и 𝛿𝑡𝑖(𝑡0) – грешки в скалите за време на приемника и спътника, съответно за 

времето на излъчване и приемане на сигнала; 

휀𝐴
𝑖  – грешка в измерването (включва хардуерно и софтуерно забавяне, шум на 

измерванията и други влияния). 

𝜆𝑁𝐴
𝑖  – член, съдържащ цикличните параметри (целият брой дължини на вълната за 

съответната честота); 

Под получаване на фиксирани решения при фазовите измервания се разбира 

преобразуването на получените реални стойности за брой цикли (съотв. дължини на вълната) на 

фазата на носещата честота за дадено измерване към най-вероятните им брой като цяло число.  

През 90-те години на XX. век са разработени различни техники за определянето на цикличните 

параметри в зависимост и от използвания метод на измерване. Тези техники най-общо могат да се 

класифицират като геометрични и негеометрични. 

I.8.2. Фазови разлики 

При фазовите измервания се използват единични, двойни и тройни фазови разлики, 

уравненията за които са представени по-долу. 

I.8.2.1. Единични фазови разлики 

Когато от точките А и В са извършени измервания към спътника i, то тогава може да бъдат 

съставени следните уравнения: 

За точки А и В се съставят две уравнения от вида:     
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(10)   ФA
i =  ρA

i − IA
i + TA

i + dmA
i + c[δtA −  δti] + λNA

i + εA
i  

(11)   Ф𝐵
𝑖 =  𝜌𝐵

𝑖 − 𝐼𝐵
𝑖 + 𝑇𝐵

𝑖 + 𝑑𝑚𝐵
𝑖 + 𝑐[𝛿𝑡𝐵− 𝛿𝑡𝑖] + 𝜆𝑁𝐵

𝑖 + 휀𝐵
𝑖  

От двете уравнения се получава уравнението на единичните фазови разлики, което има 

вида: 

(12)   Ф𝐴𝐵
𝑖 =  𝜌𝐴𝐵

𝑖 + 𝑐𝛿𝑡𝐵 − 𝑐𝛿𝑡𝐴 − 𝐼𝐴𝐵
𝑖 + 𝑇𝐴𝐵

𝑖 + 𝑑𝑚𝐴𝐵
𝑖 + 𝜆𝑁𝐴𝐵

𝑖 + 휀𝐴𝐵
𝑖  

В това уравнение не присъства грешката в скалата за време на спътника. 

Единични фазови разлики могат да се формират и за наблюдения от една станция към два 

спътника [1]. Тогава уравнението приема вида: 

(13)   Ф𝐴
𝑖𝑗

=  𝜌𝐴
𝑖𝑗

+ 𝑐𝛿𝑡𝑖 − 𝑐𝛿𝑡𝑗 − 𝐼𝐴
𝑖𝑗

+ 𝑇𝐴
𝑖𝑗

+ 𝑑𝑚𝐴
𝑖𝑗

+ 𝜆𝑁𝐴
𝑖𝑗

+ 휀𝐴
𝑖𝑗

. 

В това уравнение не присъства грешката в скалата за време на приемника. 

I.8.2.2. Двойни фазови разлики 

Ако от точките А и В за момента време t са наблюдавани едновременно два спътника i и j, 

то тогава може да се образуват две уравнения на единичните фазови разлики: 

(14)   Ф𝐴𝐵
𝑖 =  𝜌𝐴𝐵

𝑖 + 𝑐𝛿𝑡𝐵 − 𝑐𝛿𝑡𝐴 − 𝐼𝐴𝐵
𝑖 + 𝑇𝐴𝐵

𝑖 + 𝑑𝑚𝐴𝐵
𝑖 + 𝜆𝑁𝐴𝐵

𝑖 + 휀𝐴𝐵
𝑖  

(15)   Ф𝐴𝐵
𝑗

=  𝜌𝐴𝐵
𝑗

+ 𝑐𝛿𝑡𝐵 − 𝑐𝛿𝑡𝐴 − 𝐼𝐴𝐵
𝑗

+ 𝑇𝐴𝐵
𝑗

+ 𝑑𝑚𝐴𝐵
𝑗

+ 𝜆𝑁𝐴𝐵
𝑗

+ 휀𝐴𝐵
𝑗  

Като се извадят тези уравнения се получава уравнението на двойните фазови разлики: 

(16)   Ф𝐴𝐵
𝑖𝑗

=  𝜌𝐴𝐵
𝑖𝑗

− 𝐼𝐴𝐵
𝑖𝑗

+ 𝑇𝐴𝐵
𝑖𝑗

+ 𝑑𝑚𝐴𝐵
𝑖𝑗

+ 𝜆𝑁𝐴𝐵
𝑖𝑗

+ 휀𝐴𝐵
𝑖𝑗  

При уравненията на двойните фазови разлики отпада и грешката в скалата за време на 

приемника. 

I.8.2.3. Тройни фазови разлики 

Приема се, че от точките А и В са извършени измервания към спътниците i и j в два 

последователни момента от време t1 и t2, то тогава ще се получат две уравнения за двойните 

фазови разлики: 

(17)   Ф𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡1) =  𝜌𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡1) − 𝐼𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡1) + 𝑇𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡1) + 𝑑𝑚𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡1) + 𝜆𝑁𝐴𝐵
𝑖𝑗

+ 휀𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡1) 

(18)   Ф𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡2) =  𝜌𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡2) − 𝐼𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡2) + 𝑇𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡2) + 𝑑𝑚𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡2) + 𝜆𝑁𝐴𝐵
𝑖𝑗

+ 휀𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡2) 

Когато тези уравнения се извадят се получава уравнението на тройните фазови разлики, в 

което отпадат цикличните параметри. 

(19)   Ф𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡2, 𝑡1) =  𝜌𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡2, 𝑡1) − 𝐼𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡2, 𝑡1) + 𝑇𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡2, 𝑡1)+𝑑𝑚𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡2, 𝑡1) + 휀𝐴𝐵
𝑖𝑗

(𝑡2, 𝑡1) 

I.8.2.4. Корелации между фазовите разлики 

Корелациите между измерванията може да бъдат математически и физически [43]. Фазите от 

един спътник, отчетени за две точки, са практически корелирани, но тази физическа корелация 

обикновено не се отчита, а се взема предвид само математическата такава, получена като следствие 
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от образуването на фазовите разлики. Математически се доказва, че единичните фазови разлики са 

некорелирани, а за отчитане на корелацията при уравненията на двойните и тройни фазови разлики 

има различни математически модели, които се интегрират в съответните софтуери. 

I.8.3. Линейни комбинации 

При фазовите и кодовите измервания се използват различни линейни комбинации, които в 

общ вид може да бъдат представени както следва [1, 6, 43, 57]: 

(20)   Ф𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑛1Ф1+ 𝑛2Ф2  
(21)   𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑛1𝑃1+ 𝑛2𝑃2 

Най-често използваните линейни комбинации са следните: 

 Геометрично независима комбинация – изключва геометричната част на измерването, 
оставяйки всички зависими от честотите ефекти (т.е. йоносферна рефракция, 
инструментално забавяне и други). Може да се използва заедно с йоносферно 
независима комбинация за оценка на йоносферния ефект, а също и за откриване на 
циклични грешки: 

(22)   Ф𝐺𝑒𝑜𝑚−𝑓𝑟𝑒𝑒 = Ф1- Ф2    

(23)    𝑃𝐺𝑒𝑜𝑚−𝑓𝑟𝑒𝑒 = 𝑃1- 𝑃2 

 Йоносферно независима комбинация – премахва първостепенния йоносферен ефект 
(до 99,9% [57]), който е пропорционален на квадрата на честотата: 

(24)   Ф𝐼𝑜𝑛𝑜−𝑓𝑟𝑒𝑒 =  
𝑓1

2Ф1−𝑓2
2Ф2

𝑓1
2−𝑓2

2 ; 

(25)    𝑃𝐼𝑜𝑛𝑜−𝑓𝑟𝑒𝑒 =
𝑓1

2Р1−𝑓2
2Р2

𝑓1
2−𝑓2

2 . 

 Широколентова комбинация – този тип комбинации се използват за създаване на 
измерване с по-голяма дължина на вълната. Тази по-голяма дължина се използва най-
често за определяне и фиксиране на цикличните параметри: 

(26)   Ф𝑊𝑖𝑑𝑒−𝑙𝑎𝑛𝑒 =
𝑓1Ф1−𝑓2Ф2

𝑓1−𝑓2
 ; 

(27)   𝑃𝑊𝑖𝑑𝑒−𝑙𝑎𝑛𝑒 =
𝑓1𝑃1−𝑓2𝑃2

𝑓1−𝑓2
. 

 Теснолентова комбинация – създава се измерване с малка стойност на дължината на 
вълната, но то има по-ниска стойност на нивото на шума: 

(28)   Ф𝑁𝑎𝑟𝑟𝑜𝑤−𝑙𝑎𝑛𝑒 =
𝑓1Ф1+𝑓2Ф2

𝑓1+𝑓2
 ; 

(29)   𝑃𝑁𝑎𝑟𝑟𝑜𝑤−𝑙𝑎𝑛𝑒 =
𝑓1𝑃1+𝑓2𝑃2

𝑓1+𝑓2
. 

 Комбинация Melbourne-Wubbena – комбинират се кодови и фазови измервания, 
съотв. при използване на широка и тясна лента:  

(30)   Ф, Р𝑀𝑊𝑐𝑜𝑚𝑏 =
𝑓1Ф1−𝑓2Ф2

𝑓1−𝑓2
−

𝑓1𝑃1+𝑓2𝑃2

𝑓1+𝑓2
. 

Kомбинирането на кодови и фазови измервания най-често се прилага за: 

 получаването на фиксирани решения; 

 възстановяването на вече получени фиксирани решения; 

 йоносферни изследвания; 
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 изследване влиянието на отразени сигнали; 

 изглаждане на кодови псевдоразстояния. 

Трябва да се има предвид, че при увеличаването на честотата се намалява дължината на 

вълната и обратно. Линейните комбинации се използват за определяне на цикличните параметри, 

т.е. целият брой дължини на вълната N при фазовите измервания (колкото по-голяма е дължината 

на вълната, толкова по-лесно може да се определи стойността на N).  

Предимството на линейните комбинации с цели числа е в това, че се запазват цикличните 

параметри като целочислен тип. Друго предимство на линейните комбинации е и това, че е 

възможно да се намали шума в измерванията, което подобрява точността на крайното решение. 

I.9. Източниците на грешки и влиянието им върху резултатите от ГНСС измерванията  

Точността на определяне на координатите, скоростта и времето при потребителя се влияят от 

много фактори, които могат да бъдат разделени в следните три основни категории: 

 Системни грешки, свързани с функционирането на бордовото оборудване на 
спътниците и поддръжката им – напр. несъвършенството на времевите скали и т.н. 

 Грешки, които се появяват по пътя за разпространение на сигналите от спътниците до 
потребителя, дължащи се на разликата в скоростта на радиосигналите в атмосферата 
спрямо скоростта на разпространението им във вакуум.  

 Инструментални грешки в потребителското оборудване – те може да се разделят на 
систематични грешки от закъснения в радиосигналите и вариации. Тук влияят също 
различни шумове и смушения в заобикалящата среда. 

Общо представяне на различните категории източници на грешки и влиянието им върху 

резултатите от ГНСС измерванията е дадено на фиг. 6. 

 

Фигура 6 – Основни източници на грешки, които оказват влияние върху  ГНСС измерванията 
Източник: GNSS Network-RTK Today and in the Future Concepts and RTCM Standards 
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Факторите, от които зависи точността на позициониране [1] може да: 

 се оценяват; 

 се изключва влиянието им при образуването на разлики и комбинации от измервани 
величини; 

 се определят от измерванията; 

 се моделират; 

 не се отчитат и да се разглеждат като случайни грешки. 

Независимо от това, счита се, че точността на измерванията е 1% от дължината на чипа при 

кодовите или дължината на вълната при фазовите измервания [6, 57] – например за GPS системата 

точността е: за C/A кода – 3 m; за Р кода – 30 cm; за фазови измервания – около 3 mm. 

I.9.1. Хардуерни отклонения и междусистемни разлики 

Хардуерните отклонения произхождат както от приемника, така и от спътниковия хардуер и 

ако не се вземат под внимание, влияят на точността при ГНСС позиционирането. 

Възможни източници на тези забавяния са антените, кабелите, а също и различните филтри, 

използвани в спътниците и приемниците. Тези инструментални закъснения засягат както кодовите 

измервания, така и измерванията на фазите на носещите честоти. 

Поради различията в носещите честоти и структурата на сигналните, използвани от различните 

ГНСС системи, се получават разлики между системите, които се проявяват при кодовите и фазовите 

наблюдения в приемника. Те обикновено се наричат междусистемни разлики (Inter-System Biases – 

ISBs). Тъй като разликите се проявяват както за кодовите, така и за фазовите наблюдения, то това 

може да доведе до понижаване на точността на решенията.  

Междусистемните разлики зависят и от типа на приемника и това има значение тогава, когато 

се използват смесени типове приемници – напр. при относително позициониране, когато 

референтния и подвижният приемник са от различни типове или при PPP, когато доставчикът на 

услуги използва други типове приемници за изчисляване на предаваните корекции. 

Фазовите междусистемни разлики възпрепятстват определянето на цикличните параметри. 

При случаите на ГНСС позициониране с различни системи се използват различни носещи честоти. В 

тези ситуации трябва да се направи разграничение между наблюденията от различните системи в 

модела за позициониране. 

При относително позициониране напр. това означава, че двойните фазови разлики трябва да 

бъдат формирани поотделно за всяка ГНСС система. При PPP като мярка се въвежда определяне на 

грешка в скалата за време на приемника за всички системи поотделно вместо една обща такава.  

I.9.2. Определяне на спътниковите орбити 

Определянето на координатите на обектите зависи до голяма степен от познаването на 

спътниковите орбити. За позициониране с единичен приемник, грешките в орбитите са силно 

корелирани с грешката в определянето на позицията.  

Данни за спътниковите орбити се предават от спътниците като част от излъчваното 

навигационно съобщение или може да бъдат получени под формата на прецизни ефемериди от 

други източници (напр. от IGS). 
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Прецизните ефемериди се отнасят към реализациите на ITRS. Считано от  29 януари 2017 г. 

(GPS week 1934) Международната ГНСС служба приема официално референтна система IGS14 

(базирана на ITRF2014), с която се замества IGS08 [55].  

Данните за орбитите, които имат най-голямо значение за ГНСС позиционирането в реално 

време са т.нар. ултрабързи прогнозни орбити [104]. Те осигуряват точност от порядъка на 5 cm в 

реално време. 

Ултрабързите орбитни файлове съдържат данни за 48 часа орбитални ефемериди. Публикуват 

се 4 пъти дневно. Първите 24 часа за всяка ултрабърза орбита се базират на последните данни от 

наблюдението на спътниците от IGS мрежата за проследяване. За следващите 24 часа във всеки от 

файловете се дават прогнозните орбити, екстраполирани от наблюдаваните.  

I.9.3. Грешки в скалите за време на спътниците и приемниците 

Грешката в скалите за време на спътниците от порядъка на 1 ms се отразява като грешка от 

около 300 m при определянето на местоположение, затова познаването ѝ е от ключово значение. 

Информация за грешките в скалите за време на спътниците се предава с навигационното съобщение 

под формата на полиномни коефициенти – 𝐶0, 𝐶1 и 𝐶2. Във формулата с 𝑡 е означена текущата епоха 

за спътниковата скала, а с 𝑡0 – епохата, за която са определени коефициентите. 

(31)   𝛿𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟
𝑖 = 𝐶0 + 𝐶1(𝑡 − 𝑡0) + 𝐶2(𝑡 − 𝑡0)2. 

Продуктите на IGS включват също и данни за скалите за време на спътниците. Точността на 

ултрабързите данни е 3 ns [104]. 

Грешката в скалите за време на потребителските приемници обикновено се приема като 

допълнително неизвестно при изчисленията. Към момента, при използване на повече от една 

спътникови системи е желателно да се въведат и допълнителни неизвестни за всяка използвана при 

решението ГНСС система [63]. 

I.9.4. Константни разлики и вариации на фазовите центрове на антените при 
спътниците и приемниците 

Всяко измерване от приемника до даден спътник се извършва от един фазов център до друг. 

Всяка антена има собствен модел на вариациите на фазовия център, който не е ясно обособена 

физически точка. Освен това, този център не е постоянна величина по време на измерванията. В по-

голяма степен това се отнася за вертикалното му положение, затова при измерванията трябва да се 

ползват т.нар. абсолютни параметри на антените.  

Тъй като моделите, които се използват за отразяване влиянието на силите, въздействащи 

върху спътниците при движението им в орбита, се прилагат за масовия център, то данните за 

прецизните орбити също се определят за масовия център. Бордовите ефемериди, предавани от 

спътниците, както и измерванията, обаче се отнасят за фазовия център, затова е важно да се знае и 

да се следи ориентацията на вектора на отместванията при движението на спътниците около Земята 

[58, 104]. 

По подобен начин стои и въпроса за измерванията на точки от земната повърхност – 

референтната точка на антената и точката, към която се отнасят измерванията са различни, а това 

трябва да се вземе под внимание. 
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Антените на спътниците и приемниците се калибрират, а техните т. нар. „абсолютни“ 

параметри се публикуват от IGS и може да бъдат използвани. Вариациите на фазовия център на 

антените се определят като функция на азимута и зенитния ъгъл, под които се наблюдават 

спътниците.

Положението на фазовия център на антената в момента на измерването може да се представи 

като сума от геометричното разстояние от базовата точка на антената до средния фазов център и 

стойността на вариациите за даден спътник, определена като функция на азимута и зенитния ъгъл 

[19]. Най-общо, това може да се представи със следната формула: 

(32)   ∆ф(𝛼, 𝑧) = ∆ф′(𝛼, 𝑧) + ∆𝑟. е, където 

∆ф(𝛼, 𝑧) – обща корекция за вариациите на фазовия център, определена като функция на 

азимута 𝛼 и зенитния ъгъл 𝑧; 

∆𝑟 – геометричното разстояние от базовата точка на антената до средния фазов център;  

е – единичен вектор по направление от точката към спътника; 

∆ф′(𝛼, 𝑧) – стойност на функция за моделиране на вариациите на фазовия център. 

Функцията, чрез която се отчитат вариациите на фазовия център, може да бъде линейна или 

хармонична. По-долу във форм. 33 е представен пример [19, 115] за хармонична функция за 

изчисление на вариациите: 

(33)   ∆ф′(𝛼, 𝑧) = ∑ ∑ �̃�𝑛𝑚(cos 𝑧)(𝑎𝑛𝑚 cos 𝑚𝛼𝑛
𝑚=0

𝑛 𝑚𝑎𝑥
𝑛=1 + 𝑏𝑛𝑚 sin 𝑚𝛼). 

Трябва да се вземе под внимание това, че отклонението на фазовия център на антената (по 

отношение на референтната точка на антената) и вариациите (по отношение на средния фазов 

център на антената) не са идентични за различните честоти, респ. за различните системи. 

Фазовите модели за различните честоти се използват директно от калибриране с роботи [115, 

116], а ако за съответната антена няма данни от калибриране, то тогава се използват данни за 

базовия модел. 

Данни за параметри на антените от калибриране има публикувани и на интернет страницата 

на National Geodetic Survey (NGS) в секцията Antenna Calibrations [68]. 

I.9.5. Влияние на средата на разпространение на сигналите – йоносферна и тропосферна 
рефракция 

В науката земната атмосфера най-често се представя с модел, който има вертикална 

структура, състоящ се от слоеве с различна дебелина [1, 22].  

Най-голямо влияние върху разпространението на спътниковите сигнали, предвид техните 

физически характеристики, оказват тропосферата и йоносферата.  

При преминаване на сигналите през атмосферните слоеве се получава пречупване, което 

променя скоростта и направлението на разпространение. Това явление се нарича рефракция. 

Изменението в скоростта и направлението повлиява времето за разпространение на сигнала от 

спътника до приемника, което всъщност се измерва при ГНСС. 
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I.9.5.1.Йоносферна рефракция 

Йоносферата се разпростира от над 50 до около 1000 km над земната повърхност и се отличава 

с наличието на множество електрически заредени частици (йони), заради действието на 

йонизиращия ефект на слънчевата радиация. Повишената слънчева активност също оказва влияние 

върху разпространението на спътниковите сигнали [43]. Като следствие от йоносферната рефракция, 

посоката и скоростта на сигналите се променя в зависимост от зенитния ъгъл, на който се намира 

спътника. За да се моделира йоносферната рефракция е необходимо да се знае какво е общото 

съдържание на електрони (Total Electron Content – ТЕС), което се определя в единицa брой 

електрони за стълб със сечение 1 m2. 

Йоносферата е дисперсна среда, което означава, че забавянето във времето за 

разпространение на сигнала, което се получава в йоносферата, зависи от честотата. Тази дисперсна 

среда повлиява кодовите и фазовите измервания по различен начин. Кодовите измервания се 

забавят и пътя им се удължава, докато измерванията на фазата на носещата честота се ускоряват в 

йоносферата, затова алгебричният знак на влиянието на йоносферната рефракция е отрицателен в 

уравнението за фазата на носещата честота и положителен в уравнението за кодово 

псевдоразстояние.  

За намаляване влиянието на йоносферната рефракция при ГНСС измерванията може да се 

използва един от следните изброени по-долу методи: 

 С използване на модели [1, 57] – напр. модел на Клобучар, който се предава при GPS 
и Beidou системите за потребители с едночестотни приемници и други; 

 С използване на прогнозни карти или такива, които в реално или близко до реалното 
време представят модел на VTEC (VТЕС – Vertical Total Electron Content) [86]. При това 
положение плътността на електроните по направление на разстоянието от спътника 
до приемника се определя по следната формула: 

(34)    ТЕС=VTEC/cos z’, където z’ e зенитният ъгъл към наблюдавания спътник. 

 С използване на две или повече честоти – скоростта на разпространение на 
електромагнитните вълни в дадена среда, различна от вакуум, се определя по 
формулата: 

(35)   𝑣 =
𝑐

𝑛
, където n е коефициент на пречупване на средата (коефициент на рефракция). 

След развитие в ред за n се получава: 

(36)   𝑛 = 1 +
𝑐2

𝑓2 +
𝑐3

𝑓3 + ⋯ , където 𝑐𝑖 са коефициенти, независими от честотата [40]. 

Обикновено се взема само коефициентът 𝑐2 от развитието в ред, за който се получава 

стойност -40.3 TEC. След интегриране за пътя на разпространение на сигнала, 

членовете, отразяващи влиянието на йоносферната рефракция в уравн. 8 и 9 се 

получава съответно: 

(37)   𝐼𝐴
𝑖 (𝑃) =

40.3

𝑓2 𝑇𝐸𝐶 

(38)   𝐼𝐴
𝑖 (Ф) = − 

40.3

𝑓2 𝑇𝐸𝐶 = −𝐼𝐴
𝑖 (𝑃)  

Когато за намаляване влиянието на йоносферната рефракция се използва йоносферно 

независима линейна комбинация се губи възможността за получаване на цикличните параметри 

като цяло число. 
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I.9.5.2.Тропосферна рефракция 

Тропосферата е най-близкият до земната повърхност атмосферен слой с височина до около 

10 km над земната повърхност – дебелината на слоя нараства от полюса към екватора, като средните 

стойности са: над полюса – 9 – 10 km, в умерените ширини – до 10 – 12 km, в тропичните и 

екваториалните райони – 16 – 17 km. Останалата част от неутралната (електронеутрална) атмосфера 

е стратосферата – до около 50 км. Нейното влияние също се отчита, но наименованието е 

определено от доминиращият ефект на тропосферата [1, 43].  

Тропосферата се явява недисперсна среда по отношение на разпространението на 

спътниковите сигнали. При това положение няма как влиянието на тропосферната рефракция да се 

елиминира чрез измервания по две носещи честоти, тъй като кодовите и фазови измервания се 

повлияват по един и същ начин.  

При преминаване на сигналите през тропосферата се наблюдава забавяне (задръжка) или 

иначе казано измерените разстояния от приемника до спътниците се удължават. В направлението 

към зенита стойността на влиянието на тропосферната рефракция може да бъде от порядъка на 2-

2.5 m, a за спътници, които са ниско над хоризонта – с десетократно по-висока стойност.  

За определяне влиянието на тропосферната рефракция при ГНСС измерванията се отчитат 

количеството на водните пари, атмосферното налягане и температурата. 

За отчитане на удължаването на пътя на спътниковите сигнали при преминаването им през 

тропосферата вместо коефициента на пречупване на средата n се използва т.нар. тропосферен 

коефициент на рефракция 𝑁𝑇𝑟𝑜𝑝 [43]: 

(39)   𝑁𝑇𝑟𝑜𝑝 = 10−6(𝑛 − 1) 

Общото влияние на тропосферната рефракция се разделя на две компоненти – суха (dry – d) и 

мокра (wet – w). Сухата (хидростатична) компонента се получава от сухата атмосфера, а втората 

отчита влиянието на водните пари. Първата включва около 90% от тропосферната рефракция, а 

втората – около 10%. 

Общият тропосферен коефициент на рефракция се представя като сума от двете компоненти: 

(40)   𝑁𝑇𝑟𝑜𝑝 = 𝑁𝑑 + 𝑁𝑤    

По аналогичен начин може да се представят и параметрите Т, отразяващи влиянието на 

тропосферната рефракция в уравн. 8 и 9: 

(41)   𝑇 = 𝑇𝑑 + 𝑇𝑤      

За да бъде адекватно моделирането на влиянието на тропосферната рефракция трябва да се 

разполага с точни данни за количествата на водни пари, температурата и атмосферното налягане, 

които да се включат в модела за целия път на разпространение на сигнала. Колкото тези данни са 

по-точни, толкова по точен ще бъде и модела. Точни данни за състоянието на атмосферата в точката 

на измерване може да се получат чрез радиосондиране, а до такива данни потребителите на ГНСС 

рядко имат достъп, затова най-често се използва т.нар. „стандартна атмосфера“ – използват се 

предварително създадени модели, включващи средни стойности за съответния ден от годината, 

географската ширина и дължина, на които се намира потребителя [1, 43]. 
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Тъй като дължината на пътя на сигнала зависи от височината на спътника, респ. от зенитното 

разстояние, то в моделите се използват т.нар. функции на изображение (mapping functions - m), чрез 

които стойностите в зенита се привеждат към съответния ъгъл за наблюдавания спътник: 

(42)    𝑇(𝑧) = 𝑇𝑑𝑚𝑑(𝑧) + 𝑇𝑤𝑚𝑤(𝑧)  

В горната формула вместо функции на зенитния ъгъл 𝑧 може да се използват такива за 

височината на спътника над хоризонта (Ellevation angle – E). 

При някои от моделите се отчита и азимута на спътника. 

Тропосферната рефракция може също и да се оценява като допълнителен параметър 

(неизвестно) при обработката на ГНСС измерванията [1, 41]. 

I.9.6. Отразени сигнали 

Отразените сигнали се получават от различни местни предмети и отразяващи повърхности, 

намиращи се в близост до антената на ГНСС приемника. Това отразяване на сигналите от спътниците 

води до удължаване на пътя и закъснение на съответния сигнал. Стойността на грешката, породена 

от отразените сигнали, зависи от геометричното разположение на спътниците спрямо хоризонта, 

като ефектът е най-силен при тези, които се намират ниско над хоризонта. Тя зависи също от 

разположението на отразяващите повърхности спрямо приемника и има повтаряемост през 

определен период от време, който зависи от разстоянието между приемника и отразяващата 

повърхност, т.е. има цикличен характер.  

Съществуват случаи, при които директният сигнал е блокиран и се получава само отразен 

сигнал [66]. Това е най-често срещано в градски райони, където високите сгради блокират много от 

сигналите.  

Местни предмети в непосредствена близост до антената (напр. метални стълбове за 

принудително центриране) може да доведат и до разсейване и интерференция на сигналите, както 

и до промени на фазовата схема на антената, т.е. промяна на положението на фазовия център (т.нар 

antenna imaging). За да се избягват грешки от подобен род обикновено при монтирането на 

референтни станции се използват за основа материали, които поглъщат микровълните [1]. 

Когато в близост до антената има излъчватели (антени, радари и други), които предават на 

честоти близки до тези на ГНСС системите също може да се получи интерференция. Влиянието на 

интерференцията е сходно с това на отразените сигнали и също води до промяна на амплитудата на 

сигнала. Желателно е да се избягват измерванията в близост до излъчватели [1]. 

Изводи към Глава I: 

В тази глава е направен преглед и анализ на състоянието на оперативните към настоящия 

момент ГНСС системи, свързаните с тях референтни координатни системи и системи за време, 

видовете спътникови орбити и орбитни данни, спътниковите сигнали. Разгледани са т.нар. 

усилващи системи и използваното оборудване, вкл. измерваните величини и източниците на 

грешки, влияещи върху получените решения. 

Към момента има налични четири глобални навигационни спътникови системи – GPS, 

GLONASS, BeiDou с Galileo – първите две от тях са напълно изградени и оперативни, а другите две 
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все още са в процес на изграждане. Броят на активните спътници през последните години 

значително се е увеличил.  

Различните спътникови системи имат различен брой на спътниците с различна височина, 

различен брой и различни параметри на орбитните равнини. Системите използват различни 

референтни системи и системи за време и излъчват сигнали на различни честоти. Тенденцията 

при всички системи обаче е към стандартизиране на данните, подобряване на предоставяните 

продукти и услуги, включително постигането на оперативна съвместимост и повишаване на 

точността за крайния потребител. 

При потребителското оборудване се налагат все повече софтуерните приемници, при които 

обработка на спътниковите сигнали и прилагането на алгоритмите за изчисление се изпълняват в 

софтуера, а това осигурява допълнителен контрол и гъвкавост при получаване на решенията и 

моделирането на влиянието на източниците на грешки върху резултатите от ГНСС измерванията.  
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ГЛАВА II – Методи и математически модели за позициониране в реално 

време 

Във втора глава са включени методите и моделите за ГНСС позициониране. Разгледани са 

форматите на данни, основните принципи и модели, които се използват при работа. Дефинирани са 

критерии за точност и ефективност, а също така е формулирана и работната хипотеза на 

дисертационния труд. 

II.1. Методи за позициониране – обща класификация 

При определянето на координати на точки чрез използване на ГНСС измервания може да 

бъдат използвани абсолютни, диференциални или относителни методи за позициониране [2, 43]. 

При наблюденията в реално време се използват абсолютни или диференциални методи, а 

координатите на точките се определят непосредствено, по време на измерванията, докато при 

измерванията с последваща обработка, резултатите се получават след приключване на обработката. 

Независимо от метода за позициониране използваните измервания може да бъдат кодови или 

фазови, като за всеки от методите е възможно статично или кинематично позициониране. 

Математическите модели за позициониране в реално време са представени в следващите 

подточки. Моделите за относително позициониране с последваща обработка на резултатите не са 

разгледани тук, тъй като не са предмет на дисертационния труд. 

II.2. Методи и модели за позициониране в реално време – абсолютно позициониране 

При абсолютно позициониране с кодови или фазови измервания координатите на точките се 

определят непосредствено от измерванията. Измерванията се извършват с един приемник.  

II.2.1. Абсолютно позициониране чрез кодови измервания 

При абсолютно позициониране с кодови измервания се съставят уравнения от вида: 

(43)   𝑃𝐴
𝑖 =  𝜌𝐴

𝑖 + 𝐼𝐴
𝑖 + 𝑇𝐴

𝑖 + 𝑑𝑚𝐴
𝑖 + 𝑐[𝛿𝑡𝐴(𝑡) − 𝛿𝑡𝑖(𝑡0)] + 휀𝐴

𝑖  

Използват се измервания към минимум четири спътника, а координатите на спътниците към 

момента на извършване на измерването се приемат за известни.  

Координатите на спътниците, предавани с навигационното съобщение първо трябва да бъдат 

коригирани заради въртенето на Земята [2, 62]. Трябва да се отчете факта, че времето, в което един 

спътник предава сигнал, и времето, когато приемникът получава този сигнал, се различават заради 

въртенето на Земята. Между времето на предаване 𝑡0 и времето на приемане на сигнала 𝑡, предвид 

височината на орбитите, има приблизително 60-70 милисекунди.  

Влиянието на йоносферната рефракция може да се изключи като се използват измервания по 

две носещи честоти по форм. 25 или чрез използване на модел. Влиянието на тропосферната 

рефракция обикновено се моделира, а грешката в скалата за време 𝛿𝑡𝑖  може да бъде изчислена 

като се използват данните от навигационното съобщение. Всички остатъчни грешки от използваните 

модели за влиянието на средата на разпространение на сигнала и местните фактори в близост до 

точката, в която се намира приемника се включват в измерването 𝑃𝐴
𝑖 . 

При тези предпоставки уравн. 43 придобива следния опростен вид: 
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(44)   𝑃𝐴
𝑖 =  𝜌𝐴

𝑖 + 𝑐𝛿𝑡𝐴(𝑡). 

И така, като неизвестни остават координатите на точката, за която се извършва измерването и 

грешката в скалата за време на приемника. Уравн. 44 е в нелинеен вид по отношение координатите 

на т. А, затова то трябва да се линеаризира чрез развитие в ред на Тейлър до първа производна като 

се приема, че приблизителните стойности за неизвестните ще бъдат достатъчно близки до 

изравнените.  

При наличие на повече от четири спътника координатите на точката се определят чрез 

изравнение и може да се направи оценка на точността на полученото решение. 

Когато в лявата част на уравн. 44 положим 𝑃𝐴
𝑖 = 𝑃𝐴

𝑖 ′
+ 𝑣𝑃𝐴

𝑖  и оставим отляво само поправката 

𝑣𝑃𝐴
𝑖 , то израза придобива вида: 

(45)   𝑣𝑃𝐴
𝑖 = (

𝜕𝜌𝐴
𝑖

𝜕𝑋𝐴
) ∆𝑋𝐴

𝑖 + (
𝜕𝜌𝐴

𝑖

𝜕𝑌𝐴
) ∆𝑌𝐴

𝑖 + (
𝜕𝜌𝐴

𝑖

𝜕𝑍𝐴
) ∆𝑍𝐴

𝑖 + (
𝜕𝜌𝐴

𝑖

𝜕𝑡
) 𝛿𝑡𝐴 + 𝜌𝐴

𝑖 0
− 𝑃𝐴

𝑖 ′, 

или след заместване на 𝜌𝐴
𝑖 0

− 𝑃𝐴
𝑖 ′ = 𝑓𝐴

𝑖, представено в матричен вид: 

(46)   𝑣 = 𝐴∆𝑋 + 𝑓, където 

𝑣 матрицата стълб на поправките с размери (n,1), 𝐴 e конфигурационната матрица, която 

съдържа коефициентите пред неизвестните (n,4), ∆𝑋 е матрица стълб с неизвестните (4,1) и 𝑓 е 

стълбът със свободните членове (n, 1), a n e броят на спътниците. 

Към уравнение 46 се налага минимизационното условие на метода на най-малките квадрати 

(МНМК). Уравнението се умножава отляво с 𝐴𝑇, а в случай, че се използва тежестен модел (напр. за 

височина на спътниците над хоризонта) се умножава с 𝐴𝑇𝑃. Препоръчително е тежести да се 

въвеждат и когато се използва повече от една ГНСС система за получаване на решението. В 

последния случай е необходимо и да се увеличи броя на неизвестните с 1 за всяка следваща 

система, която се включва в решението. 

Матричното произведение 𝐴𝑇𝐴 се означава като 𝑁, a 𝐴𝑇𝑓 – като 𝐹. Матрицата 𝑁 е нормалната 

матрица, а 𝐹 е стълбът на свободните членове в системата нормални уравнения (СНУ): 

(47)   𝑁∆𝑋 + 𝐹 = 0. 

От тук изчисляването на неизвестните става по формулата:  

(48)   ∆𝑋 = −𝑁−1𝐹. 

Ако априорните координати на точката, в която се намира приемника, не са достатъчно 

близки до истинските, то изчислените след изравнението стойности се приемат за приблизителни и 

изчисленията се повтарят. Така с последователни итерации се достига до коректно решение с 

точност от порядъка на няколко метра.  

Матрицата N−1 = Q има следния вид:  

(49)   

tttZYttX

ZtZZZYZX

YtYZYYYX

XtXZXYXX

QQQQ

QQQQ

QQQQ

QQQQ

Q  . 
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Чрез нея се прави оценка на точността.  

Средната квадратна грешка за единица тежест 
o след изравнението се определя по 

формулата: 

(50)   
 

kn

pvv
o


 , 

където n е броят на спътниците, а k е броят на неизвестните, които в случая са 4. 

Средните квадратни грешки в координатите на точката, в която се намира приемника се 

изчисляват за всяка компонента, както следва: 

(51)   
XXoX Qm  , 

(52)   
YYoY Qm  , 

(53)   
ZZoZ Qm  , 

Като критерии за точността на измерванията се използват още и т.нар. DOP фактори (Dilution 

Of Precision – DOP), които отразяват влиянието на геометричното разположение на спътниците към 

момента на извършване на измерванията върху точността на получените резултати.  

Определят се следните величини: 

(54)   
ZZYYXX QQQРDOP   – Position Dilution of Precision – за обща оценка на 

определената позиция; 

(55)   
YYXX QQHDOP  – Horizontal Dilution of Precision – за оценка на определената 

позиция в план; 

(56)   
ZZQVDOP  – Vertical Dilution of Precision – за оценка на определената позиция 

по височина; 

Геометричната интерпретация на PDOP фактора при наблюдение на четири спътника е обема 

на тетраедъра, построен с основа при спътниците и връх в точката, за която се прави измерването. 

Колкото обемът на тетраедъра е по-голям, толкова по-добре е определена позицията.. 

За изчисление оценката на точността на грешката в скалата за време на приемника се 

определя фактора TDOP (Time Dilution of Precision – TDOP): 

(57)   
ttQTDOP  – Time Dilution of Precision. 

Факторът GDOP (Geometric Dilution of Precision – GDOP) дава комплексна оценка на полученото 

решение и се изчислява като се използва следата на матрицата Q: 

(58)   
ttZZYYXX QQQQGDOP  - Geometric Dilution of Precision. 

Приема се, че когато стойностите на GDOP са ниски, напр. около 2, то тогава геометричното 

разположение на спътниците по време на измерванията е било много добро, при стойности от 2 до 

5 – добро, от 5 до 8 – приемливо, при по-високи стойности – ненадеждно. 
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II.2.2. Абсолютно позициониране чрез измервания на фазите на носещите честоти 

При абсолютно позициониране чрез измервания на фазите на носещите честоти се съставят 

уравнения от вида: 

(59)   Ф𝐴
𝑖 =  𝜌𝐴

𝑖 − 𝐼𝐴
𝑖 + 𝑇𝐴

𝑖 + 𝑑𝑚𝐴
𝑖 + 𝑐[𝛿𝑡𝐴(𝑡) − 𝛿𝑡𝑖(𝑡0)] + 𝜆𝑁𝐴

𝑖+ 휀𝐴
𝑖 , 

За да може да се реши система от четири такива уравнения със субметрова или дециметрова 

точност е необходимо да се използват точни данни за орбитите и скалите за време на спътниците, 

както и точни модели за тропосфера и йоносфера.  

За да се определят цикличните параметри обаче е необходимо да има и кодови измервания, 

т.е. модела не се прилага самостоятелно, а само в комбинация с кодови измервания [2]. 

II.2.3. Абсолютно позициониране чрез кодови измервания и измервания на фазите на 
носещите честоти (прецизно позициониране в реално време) 

Прецизното ГНСС позициониране в реално време (Real-Time Precise Point Positioning – RT PPP) 

представлява съвременен метод за координиране местоположенията на статични или движещи се 

обекти с точност, която може да бъде от порядъка на няколко сантиметра до няколко дециметра. За 

първи път този метод е използван в края на 90-те години на миналия век за последваща обработка 

и анализ на данни от статични наблюдения на големи GPS мрежи [119]. Други популярни 

приложения на метода са както за определяне на атмосферните параметри, тъй като чрез него може 

да се оцени непосредствено влиянието на тропосферната рефракция, така и за изследване 

движенията на земната кора и други. 

При този метод за позициониране се използват недиференцирани кодови и фазови 

измервания, както и прецизни данни за спътниковите орбити и скалите за време, които могат да 

бъдат предоставени напр. от Международната ГНСС служба (International GNSS Service – IGS). За 

елиминиране влиянието на първостепенния йоносферен ефект най-често се използват дву- или 

многочестотни приемници.  

Много от източниците на грешки при ГНСС наблюденията се елиминират при относителните 

измервания с образуването на двойни фазови разлики (най-вече за къси вектори – до 10 км), но 

техните влияния не се елиминират при прецизното позициониране в реално време. Поради тази 

причина се използват различни модели и се прилагат начини за минимизиране влиянието на 

грешките от тези източници, чрез които се достига едно по-приемливо ниво на точността от 

порядъка на субметрова до дециметрова и дори сантиметрова точност. 

Координатите на всички точки, които се определят чрез PPP се получават в съответните 

реализации на ITRS, които практически може да се приемат за идентични с последните реализации 

на WGS84 (World Geodetic System 1984) – на ниво под 2 cm [56, 69].  

По-долу е представен обобщен математически модел за ГНСС измерванията [41, 58, 59, 99, 

119]. Като изходни са използвани двете базови уравнения при регистрация на кодови и фазови 

измервания. 

За тези две уравнения се приема, че се въвеждат допълнителни корекции за орбитите, 

използват се прецизни данни за скалите за време на спътници, отразените сигнали за мястото на 
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измерванията се включват към случайните грешки на измерванията, а членът, който отразява 

влиянието на тропосферната рефракция се представя като произведение от два компонента: 

(60)   ZTDmfT i

A  , където 

ZTD  е влиянието на тропосферната рефракция в направлението към зенита, а mf е функцията 

на изображение, чрез която то се привежда в посоката на измерване. 

Двете основни уравнения придобиват вида: 

(61)   𝑃𝐴
𝑖 =  𝜌𝐴

𝑖 + dorb + 𝐼𝐴
𝑖 + ZTDmf + 𝑐[𝛿𝑡𝐴(𝑡) − 𝛿𝑡𝑖(𝑡0)] + 휀𝐴

𝑖  

(62)   Ф𝐴
𝑖 =  𝜌𝐴

𝑖 +dorb − 𝐼𝐴
𝑖 + ZTDmf + 𝑐[𝛿𝑡𝐴(𝑡) − 𝛿𝑡𝑖(𝑡0)] + 𝜆𝑁𝐴

𝑖+ 휀𝐴
𝑖 ,  

При някои от авторите, които разглеждат този метод за позициониране в модела се добавят 

и допълнителни членове, които отразяват различни фактори. 

Влиянието на първостепенния ефект на йоносферната рефракция от уравн. 61 и 62 се 

елиминира чрез комбиниране на кодовите и фазови измервания за две носещи честоти. 

Кодовите и фазови измервания за йоносферно независимата комбинация, след елиминиране 

на първостепенния ефект на йоносферната рефракция, се изразяват по следните формули: 

(63)   𝑃𝐴
𝑖

𝐼𝑜𝑛𝑜−𝑓𝑟𝑒𝑒 =  𝜌𝐴
𝑖 + dorb + ZTDmf + 𝑐[𝛿𝑡𝐴(𝑡) − 𝛿𝑡𝑖(𝑡0)] + 휀𝐴

𝑖  

(64)   Ф𝐴
𝑖

𝐼𝑜𝑛𝑜−𝑓𝑟𝑒𝑒 =  𝜌𝐴
𝑖 +dorb + ZTDmf + 𝑐[𝛿𝑡𝐴(𝑡) − 𝛿𝑡𝑖(𝑡0)] + 𝜆𝑁𝐴

𝑖+ 휀𝐴
𝑖 . 

От така получените уравнения грешките в орбитите и скалите за време на спътниците се 

редуцират чрез използване на SSR (State Space Representation) корекционни данни в RTCM 3 формат. 

Например, ако са разгледани само GPS измервания, то корекционните SSR съобщения, които се 

използват са 1057 и 1058 – това са корекционни данни съответно към орбитите и скалите за време 

на спътниците [94]. 

Ако векторът, определящ позицията на спътника към момента на измерване е 𝑟𝑖, то тогава 

коригираният позиционен вектор с използване на корекционното съобщение 1057 ще има вида:  

(65)   𝑟𝑖 = 𝑟𝑖
𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡 − (𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙, 𝑒𝑎𝑙𝑜𝑛𝑔, 𝑒𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠)𝛿𝑂 , 

(66)   𝛿𝑂 = [

𝛿𝑂𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑂𝑎𝑙𝑜𝑛𝑔

𝛿𝑂𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

]+[

𝛿�̇�𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙

𝛿�̇�𝑎𝑙𝑜𝑛𝑔

𝛿�̇�𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

] (𝑡 − 𝑡0), където: 

𝑟𝑖
𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡 е позиционният вектор на спътника, определен от радионавигационните 

ефемериди; 

𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 , 𝑒𝑎𝑙𝑜𝑛𝑔, 𝑒𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 са единичните вектори по направление на радиалния, надлъжния и 

напречния компоненти в орбиталната система; 

𝛿𝑂𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 , 𝛿𝑂𝑎𝑙𝑜𝑛𝑔, 𝛿𝑂𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠, 𝛿�̇�𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 , 𝛿�̇�𝑎𝑙𝑜𝑛𝑔, 𝛿�̇�𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠  са корекционните параметри към 

орбитите и техните скорости – скоростите са необходими за получаване на позиционният вектор на 

спътника за епохата на измерване 𝑡, спрямо епохата за която са изчислени параметрите 𝑡0. 
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Скалата за време на спътника се коригира с използване на корекционното съобщение 1058 

като се добавя корекция от вида: 

(67)   𝛿𝐶 = 𝐶0 + 𝐶1(𝑡 − 𝑡0) + 𝐶2(𝑡 − 𝑡0)2,  

(68)   𝑡𝑖 =  𝑡𝑖
𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡 − 𝛿𝐶/𝑐, 

където 𝑡𝑖
𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡 се определя от навигационните ефемериди за спътника, а коефициентите 

𝐶0, 𝐶1, 𝐶2 се предават с корекционното съобщение. 

При използването на корекционни данни от IGS задължително се добавя още и корекция към 

скалите за време на спътниците заради релативистичния ефект [99, 111]: 

(69)   ∆𝑡𝑟𝑒𝑙 =  −
2 𝑟𝑖

𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡𝑣𝑖
𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡

𝑐2 , 

където 𝑣𝑖
𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡 е скоростта на спътника, която се определя по следната формула: 

(70)   𝑣𝑖
𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡 =  

 𝑟𝑖
𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡(𝑡+∆𝑡) − 𝑟𝑖

𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡(𝑡)

∆𝑡
, където ∆𝑡 сe приема 0.001 s. 

Такава корекция не се нанася при GLONASS системата, но при останалите спътникови системи 

задължително се включва. 

Още една корекция, свързана с релативистичния ефект, е т.нар. ефект на Sagnac, която трябва 

да бъде въведена в модела, заради изместването по фаза на електромагнитните вълни при 

въртенето на Земята, което пречи за синхронизирането на скалите за време на спътника и 

приемника [10].  

Друга корекция, която се нанася към фазовите измервания, е заради т.нар. phase wind-up 

ефект – изпреварване или закъснение фазата на носещата честота заради завъртане на антената по 

време на измерванията. Този ефект се моделира и се нанася за антените на спътниците, а в случай, 

че антената на приемника не е неподвижна, то тогава за приемника също се нанася такава корекция.  

Константните отмествания (офсетите) и вариациите на фазовия център на антената спрямо 

базовата ѝ точка (Antenna Reference Point – ARP) за спътниците и приемниците се вземат стандартно 

от igs14.atx файлове (или в общия случай igsYY.atx), които са публикуват от IGS. В тези файлове са 

включени абсолютните офсети и вариации на фазовите центрове. 

Към измерванията може да се включат приливни корекции за твърдото земно тяло, океаните 

и атмосферата, както и за движението на полюса чрез прилагане на моделите в конвенциите на 

Международната служба за въртене на Земята (International Earth Rotation Service – IERS). Тези 

корекции за къси базисни линии се пренебрегват, тъй като ефектът им се елиминира с образуването 

на двойни фазови разлики, но при PPP трябва да се отчете влиянието им. Може да се използват 

допълнително и ERP файлове, чрез които да се въведат координати на полюса, когато те не са 

отчетени при изчисляване на орбитите. В случай на използването на данни за орбитите от IGS не е 

необходимо да се ползват такива. 

След нанасянето на всички или част от описаните по-горе корекции се преминава към 

изчисляване на неизвестните в уравн. 63 и 64. Неизвестните в случая са трите координати на точката, 

в която се извършват измерванията (𝑋𝐴, 𝑌𝐴, 𝑍𝐴), грешката на скалата за време в потребителския 

приемник 𝛿𝑡𝐴, цикличните параметри за йоносферно независимата комбинация и тропосферното 
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закъснение на сигнала за съответния спътник ZTD  (видът на функцията mf се определя 

предварително). При последното неизвестно приблизителната стойност се приема от модел със 

стандартна атмосфера за направлението към спътника.  

Тежестната матрица P при изчисленията e диагонална, а тежестите на измерванията се 

приемат единица за кодовите псевдоразстояния и 100 за фазовите измервания. След решението на 

системата се получават и оценки на точността за търсените величини. 

Основен проблем на метода PPP при работа в реално време е определянето на цикличните 

параметри. При образуването на разликите между измерванията на различните честоти за дадени 

приемник и спътник (т.нар. zero-difference) или единични фазови разлики за един приемник и два 

спътника, практически няма как да се отдели цялата част на броят цикли като независима стойност. 

Винаги присъства дробна част заради некалибрираните хардуерни закъснения. При позицио-

нирането това се отразява най-вече в източната компонента на координатите [34]. 

За определяне на цикличните параметри се използва широколентовата комбинация, при 

която дължината на вълната има по-голяма стойност (напр. за GPS системата при използвани честоти 

L1 и L2 дължина на вълната е λФL1−L2 
= 86.2 cm) и фиксирането на решението става по-бързо. 

Преминава се към линейна комбинация Melbourne-Wubbena, при която се образува разликата 

между широколентова комбинация за фазовите измервания и теснолентова комбинация за 

кодовите измервания. Като първо приближение цикличните параметри за широколентовата 

комбинация (Wide Lane – WL) се получават по формулата [110]: 

(71)   𝑁𝑊𝐿 = (
f1Ф1−f2Ф2

f1−f2
−

f1P1+f2P2

f1+f2
)

1

𝜆𝑊𝐿
.  

За определяне на цикличните параметри за теснолентовата комбинация се използва 

зависимостта, че връзката ѝ с широколентовата и йоносферно независимата е следната [100]:  

(72)   𝑁𝐼𝐹 =
f1

f1+f2
𝑁𝑁𝐿 +

f1f2

𝑓1
2−𝑓2

2 𝑁𝑊𝐿. 

От уравн. 72 се изчисляват и цикличните параметри за теснолентовата комбинация.  

Използвайки зависимостта, че 𝑁𝑊𝐿 = 𝑁1−𝑁2 и 𝑁𝑁𝐿 = 𝑁1 + 𝑁2 може да се определят и 

цикличните параметри за двете използвани честоти. 

Като основни недостатъци на метода в [87] са посочени: 

 По-голямата продължителност за получаване сходимост на решението; 

 Това, че голяма част от потребителската апаратура не поддържа подобни алгоритми 

за работа в реално време; 

 Необходимостта от корекционни данни към орбитите и скалите за време; 

 Координатната система на получените решения. 

Посочените по-горе недостатъци понастоящем са обект на множество различни изследвания. 
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II.3. Методи и модели за позициониране в реално време – диференциално 
позициониране 

При диференциалното позициониране с кодови или фазови измервания координатите на 

точките също се определят непосредствено при измерванията. Използват се обаче минимум два 

приемника – единият от тях е базов, разположен в точка с известни координати (базова станция, 

опорна станция), а другия (мобилен, подвижен – rover) се намира в новоопределяемата точка. 

За базовата станция се използват точни данни за местоположението на фазовия център на 

антената, определят се поправки към координатите, измерените псевдоразстояния или фазите на 

носещите честоти. С използване на тези поправки/корекции за мобилният приемник се определя 

точно неговата позиция. 

При диференциалното позициониране се предполага, че различните източници на грешки 

оказват еднакво влияние за базовия и мобилния приемници, т.е. приема се, че грешките за двата 

приемника са корелирани. 

Диференциалните корекции се изчисляват с данните от полевите измервания в базовата 

станция, които се обработват със специални софтуерни приложения и се изчисляват корекциите. 

Чрез радио- или GSM модем тези корекции се предават към мобилния приемник, като за целта се 

използва RTCM стандарта  или друг формат.При предаването на корекционни данни може да не се 

използват самите измервания, а значително редуцирани по обем корекционни данни, което е с цел 

повишаване оперативността на измерванията. 

II.3.1. Диференциално позициониране чрез измерени кодови псевдоразстояния 

При диференциалното позициониране с използване на кодови измервания – класически DGPS 

(Differential GPS) или DGNSS, уравненията за псевдоразстоянията до спътника i от базовата и 

мобилна станции имат следния вид [2]: 

(73)   𝑃𝐵𝑆
𝑖 = 𝜌𝐵𝑆

𝑖 + 𝛥𝜌𝐵𝑆
𝑖 + 𝑐[𝛿𝑡𝐵𝑆 − 𝛿𝑡𝑖]+ 𝐼𝐵𝑆

𝑖 + 𝑇𝐵𝑆
𝑖 + 휀𝐵𝑆

𝑖 ; 

(74)   𝑃𝑀𝑆
𝑖 = 𝜌𝑀𝑆

𝑖 + 𝛥𝜌𝑀𝑆
𝑖 + 𝑐[𝛿𝑡𝑀𝑆 − 𝛿𝑡𝑖]+ 𝐼𝑀𝑆

𝑖 + 𝑇𝑀𝑆
𝑖 + 휀𝑀𝑆

𝑖 . 

Във формулите по-горе 𝛥𝜌𝐵𝑆
𝑖  и 𝛥𝜌𝑀𝑆

𝑖  характеризират влиянието на грешките в орбитните 

елементи за наблюдавания спътник по направление на измереното псевдоразстояние. Тъй като 

референтната станция е с известни координати, то геометричното разстояние от спътника до 

приемника се приема за известно.  

За обхвата на действие на дадената референтна станция се изчислява за всеки наблюдаван 

спътник разликата: 

(75)   𝛥𝑃𝑖 = Р𝐵𝑆
𝑖 − 𝜌𝐵𝑆

𝑖 − 𝑐𝛿𝑡𝐵𝑆. 

И след това тази разлика се добавя към измереното псевдоразстояние в мобилния приемник: 

(76)   �̃�𝑀𝑆
𝑖 = 𝑃𝑀𝑆

𝑖 + 𝛥𝑃𝑖  

Грешката в скалата за време на базовата станция се определя и се включва в стойността на 

𝛥𝑃𝑖, за да се намали влиянието при предаване на корекциите към мобилния приемник. Влиянието 

на грешката в скалата за време на базовата станция може да се намали и чрез използването на 

външен генератор на честота с висока стабилност. 
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По отношение на грешките в скалите за време на спътниците е важно да се използват едни и 

същи данни от базовата станция и мобилния приемник, напр. от навигационното съобщение. 

За базовата станция се определя влиянието на йоносферната и тропосферната рефракция. 

Приема се, че йоносферната и тропосферната рефракция за базовия и мобилния приемник до 

определено разстояние и при сходни условия на измерване имат еднакви стойности, т.е. 𝐼𝐵𝑆
𝑖 ≈   𝐼𝑀𝑆

𝑖  

и  𝑇𝐵𝑆
𝑖 ≈ 𝑇𝑀𝑆

𝑖 . 

При това положение единствено случайните грешки, зависещи от мястото на измерване 

остават различни за двата приемника. 

Корекциите, освен към измерените псевдоразстояния, може да се изчисляват и предават 

също така и като компоненти на корекционен вектор, с които се коригира позицията на точката, в 

която се намира мобилният приемник: 

(77)    𝛥𝑅 = �̃�𝐵𝑆 − 𝑅𝐵𝑆 ; 

(78)   �̃�𝑀𝑆 = 𝑅𝑀𝑆 + 𝛥𝑅, 

където 𝑅𝑀𝑆 = (𝑋𝑀𝑆, 𝑌𝑀𝑆, 𝑍𝑀𝑆). 

II.3.2. Диференциално позициониране чрез измерени фази на носещите честоти 

Диференциалното позициониране с използване на фазови измервания обикновено се нарича 

RTK (Real Time Kinematic) позициониране. 

Първата стъпка при изчисляването на поправка за фазата на носещата честота се състои в 

получаването на фиксирано решение за базовата станция – определя се разликата между 

измереното псевдоразстояние и фазата на носещата честота, изразена в линейна мярка, след което 

се прави закръгление до цял брой на цикличните параметри [2]: 

(79)   𝐾𝐵𝑆
𝑖 =  [

𝑃𝐵𝑆
𝑖 (1)−Ф𝐵𝑆

𝑖 (1)

𝜆
] 

Определя се дължината 𝛺𝐵𝑆
𝑖  за първата епоха (1), която по стойност следва да бъде близка до 

псевдоразстоянието:  

(80)   𝛺𝐵𝑆
𝑖 (1) =   Ф𝐵𝑆

𝑖 (1) + 𝜆𝐾𝐵𝑆
𝑖  

Тъй като за опорната станция са известни координатите, то изчислява се разликата: 

(81)   𝐿𝐵𝑆
𝑖 (1) =  𝜌𝐵𝑆

𝑖 (1) − 𝛺𝐵𝑆
𝑖 (1) =   

= 𝛥𝑁𝐵𝑆
𝑖 + 𝑐𝛿𝑡𝐵𝑆− 𝑐𝛿𝑡𝑖 − 𝐼𝐵𝑆,𝛷

𝑖 − 𝑇𝐵𝑆
𝑖 − 𝑑𝐵𝑆,Ф

𝑖  , където  

𝑑𝐵𝑆,Ф
𝑖  е влиянието на различни немоделирани фактори, оказващи влияние върху 

измерването към дадения спътник за съответната честота. 

Изчислява се средната фазова несвръзка за всички наблюдавани спътници 𝜇𝐵𝑆
𝑖 : 

(82)   𝜇𝐵𝑆
𝑖 (1) =

1

𝑠
∑ 𝐿𝐵𝑆

𝑖 (1)я
𝑖=1 ,  

където s е броят на наблюдаваните спътници. 
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В общия случай (за коя да е епоха t) се изчислява фазовата поправка, след което се поправят 

фазовите измервания за мобилната станция: 

(83)    𝛥Ф𝐵𝑆
𝑖 (𝑡) = 𝜌𝐵𝑆

𝑖 (𝑡) − 𝛺𝐵𝑆
𝑖 (t) − 𝜇𝐵𝑆

𝑖 (𝑡); 

(84)    Ф̃𝑀𝑆
𝑖 (𝑡) =  Ф𝑀𝑆

𝑖 (𝑡) +  𝛥Ф𝐵𝑆
𝑖 (𝑡). 

RTK методът осигурява много висока производителност за практически цели, но трябва да се 

наблюдават поне 5 общи спътника от двете станции за определянето на цикличните параметри [2]. 

II.3.3. Пространствената корелация за грешките при базовата и мобилната станции 

Изчислените диференциални корекции за базовата станция, независимо дали за кодови или 

фазови измервания, представляват модели на сумарните ефекти от различните източници на 

грешки. С отдалечаване от базовата станция намалява и ефекта от тези корекции. 

Отслабването на пространствената корелация за грешките при базовата и мобилната станции, 

предвид вида на източника, може да се обобщи до следното [2]: 

 Грешка в скалите за време на спътниците – за моделирането на тези грешки се 

използват коефициентите, предавани с навигационното съобщение и практически 

влиянието е идентично и при двата приемника, когато се използват едни и същи 

данни; 

 Грешка в спътниковите ефемериди – при използването на бордови ефемериди, които 

са с точност от порядъка на 1 m и от значение в случая е най-вече компонентата по 

направление на измерваното разстояние до спътника, се получава некомпенсирана 

грешка от порядъка на няколко сантиметра за разстояние 100 km между базата и 

подвижния приемник; 

 Влияние на йоносферната рефракция – зависи от разположението на спътниците и 

йоносферната активност – предвид това, че състоянието на йоносферата се изменя 

бързо във времето, разликата между изчисленията за базовия и мобилния приемник 

за около 25 km може да достигнат порядъка на 0.1- 0.2 m за спътници в зенита (до 

метър и повече при повишена йоносферната активност); 

 Влияние на тропосферната рефракция – зависимостта тук се определя от плътността 

на въздуха и съдържанието на водните пари по направление на разпространението на 

сигнала. Остатъчното влияние, след нанасяне на диференциални корекции, 

обикновено е по-голямо за спътници, които се намират на по-малка височина над 

хоризонта. При разстояние до 10 km остатъчната грешка може да бъде до 0.1-0.2 m. 

Значение има и превишението между приемниците, затова при по-големи разстояния 

и значителна разлика във височините на точките е препоръчително да се изчисляват 

отделно поправките заради влиянието на тропосферната рефракция. За ниските 

спътници остатъчната грешка може да достигне 2-7 mm за всеки метър разлика във 

височината; 

 Грешката в скалата за време на приемника в базовата станция може да бъде 

предварително определена, но грешката в скалата за време на мобилния приемник 

остава и трябва да се изчисли допълнително. 

 Влияние на отразени сигнали и шум на измерванията – тук влиянието е различно за 

базовата станция и мобилния приемник. Всички грешки в базовата станция се 
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предават заедно с корекционните данни, затова е необходимо, доколкото е 

възможно, те да се минимизират – да се отчете влиянието на отразените сигнали, да 

се калибрира антената за вариации на фазовия център и т.н. 

Диференциалните измервания са ограничени от разстоянието до базовата станция – до 300-

500 km при кодовите измервания и 10-15 km при фазовите. 

II.3.4. Мрежово диференциално позициониране 

Алтернатива на методите за диференциално позициониране, описани в т. II.3.1 и II.3.2, за по-

големи по обхват територии са мрежовите решения, т.нар. Local Area DGPS (LADGPS) и Multi Base или 

Network RTK (NRTK). За разлика от предходните два метода за позициониране, то тук се предполага, 

че корекциите за базовата и мобилната станция са различни, т.е. корекциите се изменят плавно в 

рамките на обхвата на дадената територия. За обхвата на определената територия се създава мрежа 

от референтни станции, с измерванията от които се създава пространствено-времеви модел на 

корекциите, при което положение точността се запазва на съответното ниво – точност в метровия и 

субметров диапазон за LADGPS и сантиметрова точност за NRTK. 

Корекциите в разгледаните вече случаи се изчисляват за позицията на базовата станция, 

докато при мрежовите решения се изчисляват за мястото на извършване на измерванията от 

мобилния приемник [112]. При мрежовите решения за диференциално позициониране се въвежда 

понятието „моделиране на пространството на измерванията“ (Observation Space Representation – 

OSR). При него се създава модел на стойностите на корекциите за позицията на мобилния приемник, 

т.е. за мястото на измерването се прави интерполация на стойностите на отделните параметри на 

модела, изведен въз основа на данните от базовите станции. За обхвата на покритие на мрежата се 

използват полиномиални, функционални или стохастически модели, чрез които се определя 

влиянието на различните фактори върху измерванията. Практически, няма значение колко далече 

се намира подвижният приемник спрямо базовите станции от мрежата (разстоянието между 

отделните базовите станции може да достига до 70-100 km), важно е само да се намира в обхвата 

на покритието ѝ. 

При диференциалните ГНСС измервания с единична базова станция към подвижния 

приемник се изпращат данни от измервания и корекции от една базова станция. При мрежовото 

диференциално позициониране резултатите от измерванията на базовите станции се изпращат 

първо в контролния център на мрежата, където преминават предварителна обработка, след което 

данните стават достъпни за потребителите. Методът на предварителна обработка на данните оказва 

влияние върху информационното съдържание и формата, в който тези данни ще бъдат получени от 

потребителя. 

Достъпът до данните се осъществява през клиент/сървър приложения – за работа в реално 

време или за последваща обработка на данни от статични измервания. След идентификация 

потребителя получава достъп до съответните данни.  

Софтуерните приложения, чрез които се осъществява мониторинг на мрежата и се генерират 

корекционните данни най-често са организирани в отделни модули, като всеки модул изпълнява 

определени функции.  
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Общо описание на методите и принципите за моделиране на различните фактори, влияещи 

върху измерванията и корекциите за RTK диференциално позициониране в рамките на обхвата на 

дадена инфраструктурна мрежа е представено в следващите параграфи. 

 Мрежово диференциално RTK позициониране чрез площни корекционни параметри 

(Flächen Korrektur Parameters – FKP) 

За определяне на корекции към местоположението на подвижния приемник се използват 

площни линейни полиноми. Линейно се представят отделните компоненти на грешката, които 

описват поведението ѝ в близка околност на дадена реална референтна станция  в направления 

север-юг и изток-запад. Компонентите на грешката се изчисляват за повърхнина, успоредна на 

референтен елипсоид WGS84, за която височината се приема тази на съответна референтна станция. 

Цикличните параметри се определят от базисните вектори в мрежата. Корекционните параметри се 

определят за дадената повърхнина, върху която подвижният приемник има координати (φ,λ). Тези 

координати се използват за извеждане на грешките, зависещи от разстоянието до базовата станция. 

Моделира се ефектът на атмосферните влияния и грешките в орбитните данни на спътниците като 

градиент, чрез който за текущото положение на подвижния приемник се прилага информацията от 

съответна базова станция. Използва се не абсолютна, а градиентна информация за тропосферата, 

което спомага за точното прилагане на данните за тропосферата в референтната станция от 

подвижния приемник. Изчисленията за интерполация се извършват в подвижния приемник. При 

използването на площни корекционни параметри връзката на подвижния приемник към мрежата 

може да бъде едностранна, тъй като не е необходимо към ГНСС инфраструктурната мрежа да се 

изпраща информация за приблизителното му местоположение [38, 95, 112]. 

Ограничения в използването на FKP корекциите произтичат от това че изчисленията се 

извършват в подвижния приемник. Точността зависи от начина, по които се прилагат корекциите 

към навигационното решение в приемника, предвид това, че не се прилагат определени стандарти 

за корекционните данни и изчисленията. 

 Мрежово диференциално RTK позициониране чрез виртуални референтни и 

псевдореферентни станции (Virtual Reference Stations – VRS и Pseudo Reference 

Stations – PRS) 

При използването на VRS – данните от реалните референтни станции в мрежата се събират и 

обработват съвместно в контролния център (необходими са минимум три реални станции). 

Определят се цикличните параметри за базовите вектори и се моделират влиянията на различните 

източници на грешки, като за целта се използва пълната мрежова информация. Потребителят 

изпраща към контролния център информация за приблизителното си местоположение, след което 

с данните от мрежовото решение за трите най-близки референтни станции се генерира виртуална 

станция в близост до потребителя. За виртуалната станция се интерполират линейно (или по друг 

начин) от мрежовото решение корекции за грешките в орбитите на спътниците и атмосферните 

влияния. Корекционните данни, определени за позицията на виртуалната станция, се препращат 

към подвижния приемник. В подвижния приемник не се извършват сложни изчисления – 

изчисленията са аналогични на тези при Single Base RTK. При връзката на подвижния приемник с 

ГНСС мрежата се изисква двустранна комуникация [38, 95, 108, 109, 112].  
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Ограничения в използването на VRS и PRS произтичат от това на какво разстояние ще се 

премести подвижният приемник спрямо местоположението на симулираната станция при 

еднократно осъществяване на връзка към ГНСС мрежата – в общия случай при отдалечаване от 

първоначалната станция трябва да бъде генерирана нова такава. 

Друг проблем се получава тогава, когато една от най-близките станции не работи, а тъй като 

за корекциите са необходими минимум 3 станции, то за корекционните данни софтуерът използва 

по-далечна станция в мрежата. 

 Мрежово диференциално RTK позициониране чрез Master-Auxiliary Corrections (MAC) 

& Individualized Master-Auxiliary Corrections (i-MAX) 

Основната разлика при този тип мрежово диференциално RTK позициониране е в това, че 

освен от двойни фазови разлики цикличните параметри се определят и за недиференцирани 

измервания, което намалява нивото на шума на измерванията. По този начин се увеличава 

количеството данни, които са достъпни за потребителите, а също се подобрява и ефективността при 

изчисляването на корекциите.  

Основната задача, която мрежовият софтуер изпълнява е да поддържа общото ниво на 

определяне на цикличните параметри в мрежата. Самата мрежа може да се раздели на клъстери и 

клетки, за да се разпредели обработката на данните на различни компютри. Една референтна 

станция може да участва в повече от един клъстер. Корекционните данни се предават към 

подвижния приемник в силно компресиран формат, чрез предоставяне на информация за 

определените циклични параметри от мрежовото решение като корекционни разлики, включващи 

дисперсна и недисперсна част.  

Този начин за предаване на корекции е залегнал в основата на RTCM 3.0 стандарта. По този 

начин се постига значително подобрение при определяне на цикличните параметри и се повишава 

точността на позициониране [60, 61]. 

За редуциране на обема от данни, който се пренася в мрежата, при MAC се изпращат пълни 

корекционни данни за една базова станция, която е т.нар. Master станция. За останалите 

(допълнителни, помощни) станции в мрежата (подмрежата /клъстера), т.нар. Auxiliary станции, се 

изпращат корекционни и координатни разлики, изчислени спрямо тези за базовата станция.  

Този тип мрежово решение се поддържа през симплекс комуникационни канали, а 

корекционните данни се разделят на дисперсна и недисперсна част – дисперсната част се предава 

за конкретна честота, а недисперсната част е еднаква за всяка честота (напр. за GPS системата 

дисперсната част се определя поотделно за L1, L2 и L5). Освен това недисперсната компонента не е 

необходимо да се предава с висока скорост, което допълнително намалява обема на данните, 

предавани към подвижния приемник. 

За да може да се поддържат този тип корекционни данни и от по-старите модели приемници, 

които не могат да интерпретират RTCM 3.0 и по-висок стандарт, то мрежовия софтуер SpiderNet има 

възможност да предава т.нар. Individualized Master-Auxiliary корекции чрез използване на RTCM 2.3. 
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II.3.5. Разширяване обхвата на покритие при мрежово диференциално позициониране 

С цел осигуряването на покритие за територии, достигащи континентален мащаб, обхватът на 

мрежите се разширява и се прилагат също т.нар. Wide Area DGPS (WADGPS) и Wide Area RTK (WARTK) 

[30, 31, 48]. Предаването на корекционни данни към потребителите става чрез използване на 

мобилни, интернет комуникации, или чрез видимост към комуникационните спътници. Обща 

информация за усилващите системи е дадена в т. I.6. 

Има изградени и мрежи от перманентни станции с глобално покритите. Например 

Международната ГНСС служба IGS [104] набира и предоставя данни от и за станциите в мрежата 

(504 бр. станции към 10.09.2018 г.), атмосферни параметри и много други продукти, които може да 

се използват при решаването на широк кръг от научни и практически задачи. По своята същност, 

тези мрежи може да се разглеждат като част от системи за глобално диференциално 

позициониране, затова и PPP като метод за определяне на местоположение в някои случаи се 

класифицира като диференциално позициониране. Още една предпоставка този метод да се 

класифицира като диференциално позициониране е и това, че освен данните от измерванията са 

необходими допълнителни корекционни данни към спътниковите орбити и скалите за време. 

II.4. Класификация по точност и обхват на методите за абсолютно и диференциално 
позициониране в реално време  

Като обобщение за методите, описани в т. II.1 до II.3 на фиг. 7 е представена класификация по 

точност и обхват на различните методи за абсолютно и диференциално позициониране в реално 

време.  

 

Фигура 7 – Обхват и точност на методите за абсолютно и диференциално позициониране в реално време 
Източник: https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/GNSS_Augmentation , 10.09.2018 г. 

Абсолютните методи за позициониране с използване на кодови псевдоразстояния осигуряват 

точност от порядъка на няколко метра до 10 и повече, в зависимост от условията на извършване на 

измерванията. Тук трябва да се отчете това, че по-новите спътникови системи са проектирани така, 

че да осигуряват по-висока точност при определяне на позиция. 

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/GNSS_Augmentation
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При използване на т.нар. усилващи системи, които включват допълнителни данни, предавани 

от комуникационни спътници точността се повишава и е от порядъка на 1 до 3 метра. А при 

изградена наземна инфраструктура може да се използва диференциално кодово позициониране. 

Точността на този метод е в метровия и субметров диапазон.  

Наземните усилващи системи намират локално приложение за конкретни обекти и цели. 

Точността, която се осигурява е отново в метровия и субметров диапазон. 

При всички изброени по-горе методи се използват кодови или изгладени чрез фазата на 

носещата честота кодови псевдоразстояния. Методите за позициониране в реално време, при които 

се използват директно и фазови измервания са RTK, WARTK и PPP.  

Най-точен от тези методи е RTK метода, при който се използва изградена наземна 

инфраструктура. Точността му е от порядъка на 2 до 5 cm. В зависимост от броя станции разстоянията 

между тях и подвижния приемник може да достигат от 10-15 km при единична базова станция до 

50-60 km при мрежово решение. 

За да се увеличи обхвата на действие на RTK се използва прецизен йоносферен модел от 

йоносферна томография. При RTK метода йоносферната рефракция при отдалечаване от базовите 

станции ограничава възможността за определяне на цикличните параметри в реално време. 

Основните техники, използвани при WARTK, са свързани с точното определяне на йоносферните 

корекции в реално време, комбинирано с оптимална обработка на ГНСС наблюденията (по-

специално на фазовите измервания) както за дву-, така и в тричестотни ГНСС системи, за разстояние 

до няколко стотин километри от най-близката референтна станция [30, 48]. Точността на метода е 

от порядъка на 5-10 cm. 

Методът PPP-RT (или Real Time Precise Point Positioning – PPP-RT или RT-PPP), за разлика от 

описаните по-горе два метода има глобално покритие. В повечето случаи този метод се 

класифицира като абсолютно позициониране, но някои автори го разглеждат като система за 

глобално диференциално позициониране [13]. Точността на прилагане на метода е от порядъка на 

няколко сантиметра до няколко дециметра, в зависимост и от режима – статичен или кинематичен. 

II.5. Комуникационни протоколи и формати за пренос на данни. Стандарти за обмен на 
данни при ГНСС измерванията в реално време 

Трансферът на данни при извършването на ГНСС измервания в реално време се осъществява, 

като данните се предават и приемат в определена последователност под формата на електронни 

съобщения, съобразно определени правила, които се задават чрез т.нар. комуникационни 

протоколи. Данните имат определен формат, в който са структурирани при трансфера. Ако бъде 

избран неподходящ протокол или формат на данните, то това може да доведе до загуба на данни 

или до закъснение в получаването им, а това влияе пряко върху точността на измерванията.  

Повечето производители на ГНСС апаратура имат дефинирани собствени формати и 

протоколи за обмен на данни при работа в RTK режим – например CMR/CMR+ Trimble, LB2 Leica, JPS 

Javad, TPS Topcon и т.н. При някои производители спецификациите на форматите и протоколите са 

известни, при други – може да се получи информация след поискване от производителя, а при 

трети – това се смята за поверително и информация за тях не се предоставя. Тъй като софтуерът, 
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хардуерът, форматите на данните и протоколите са разработени от един и същ производител, те 

обикновено функционират добре съвместно [117]. 

При ГНСС мрежите обаче, независимо дали става дума за локална или глобална 

инфраструктура, не е възможно цялото оборудване и софтуерът да са на един и същ производител, 

затова софтуерът в контролният център, който се използва за управление на мрежата и данните 

трябва да е съвместим с различни модели приемници на различни производители. Що се отнася до 

трансфера на данните – при ГНСС мрежите обикновено се използват формати и протоколи, чиято 

спецификация е свободно достъпна за потребителите, т.е. въвежда се стандартизация за обмена на 

данните.  

В следващите параграфи са изброени конкретни стандарти за обмен на данни, използвани 

при методите за ГНСС позициониране в реално време. По-подробно описание е дадено в 

дисертационния труд. 

II.5.1. NMEA 0183 стандарт  

NMEA 0183 е стандарт, който се използва за пренос на данни от ГНСС измервания, който е 

разработен от Американската национална асоциация по морска електроника (U.S. National Marine 

Electronics Association – NMEA). Първоначално се използва само за комуникация само при морската 

навигация, но в последните години намира изключително широко приложение за обмен на данни 

между GPS или ГНСС приемници и други устройства или системи. Стандартът е предназначен за 

серийно предаване от един предавател/източник към един или много получатели на данните [70]. 

Данните при NMEA 0183 стандарта са в ASCII формат и може да се четат и интерпретират лесно  

като текстови данни. Структурирани в т.нар. „изречения“, първата „дума“ от които определя типа на 

данните и интерпретацията на останалата част от изречението. 

II.5.2. RTCM v2.х и v3.х  стандарт  

RTCM стандартът е разработен от Радио-техническата комисия за морски услуги. Подкомисия 

104 разработва стандартите за диференциално ГНСС позициониране [85]. За пренос на данни от 

измервания и корекционни данни най-често се ползва RTCM стандарта, версии v2.х и v3.х. 

Действаща към момента е версия 3 на стандарт RTCM 3 или както още е известна RTCM 10403.3, 

Differential GNSS Services, Version 3. 

Данните са разделени в отделни електронни съобщения, които в цялостния информационен 

блок се идентифицират с техните номера (#1, #2 и т.н.). Описание на данните, съдържащи се в 

информационните съобщения, имащи отношение към определянето на местоположение при ГНСС 

позиционирането в реално време е представено в таблици 3 и 4 в дисертационния труд [12, 42, 73, 

88, 89, 90, 113] – съответно, в табл. 3 за RTCM 2.x и в табл. 4 за RTCM 3.x. В следващата глава е дадено 

описание на конкретните използвани информационни съобщения. 

Съобщенията при RTCM стандарта са бинарни и следва да се използва декодер, за да може 

да бъдат конвертирани в текстов ASCII формат.  

II.5.3. NTRIP протокол 

В съвременните условия преносът на данни при ГНСС измерванията в реално време се 

извършва през интернет чрез използване на мрежите на мобилните оператори и интернет 
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доставчиците. За целта се използва специален протокол т.нар. NTRIP протоколът (Networked 

Transport of RTCM via Internet Protocol), който се поддържа от мрежите на мобилните оператори. 

Този протокол не е обвързан с конкретен формат данни и е с отворена за потребителите 

спецификация. NTRIP протоколът е разработен въз основа на RTCM стандарта, но чрез него може да 

се осъществява пренос на всякакъв вид ГНСС данни [74, 75].  

NTRIP е замислен като отворен протокол и се имплементира чрез три системни компонента: 

NtripClients (клиенти), NtripServers (сървъри) и NtripCasters (разпределители). NtripCaster-ът служи 

за разпределение и управление на информационните потоци, т.е. действа на принципа на HTTP 

сървър, докато NtripClient-а и NtripServer-а действат като HTTP клиенти. 

Към Ntrip сървърите се насочват данни от т.нар. NtripSources (референтни станции, 

генерирани корекции и други). Връзката на клиента със сървъра се осъществява през NtripCaster с 

използване на потребителско име и парола за достъп до данните, в случай, че се изискват такива и 

достъпът е защитен. На фиг. 8 е представена обща схема на основните компоненти в системата. 

 

Фигура 8 – Основни компоненти в системата за имплементиране на NTRIP протокол 
Източник: Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (Ntrip) 

 

За достъп до данни през NTRIP клиент е необходимо да се разполага с клиентски софтуер, в 

който може да се настрои получаването на данни от определени информационни потоци. Най-често 

използваното клиентско приложение е BKG Ntrip Client (BNC), чиято актуална версия е 2.12 [16]. 

Софтуер с подобна функционалност е RTKLIB (последна версия 2.4.3. Beta29) [91, 92]. И двете 

приложения са с отворен код, т.е. освен за достъп до данни може да се използват и като основа за 

доразработване на нова функционалност. 

Освен NTRIP клиент, може безплатно да се използва и NtripCaster. Такъв софтуер е например 

SNIP (Simple NTRIP Caster) [97]. Чрез него може да се комбинират различни информационни потоци 

и да се изпращат към NTRIP клиент – вкл. да се добавят данни от собствен приемник, такива от други 

NTRIP сървъри и т.н. 

По-подробно описание на функционалността на изброените по-горе софтуерни NTRIP клиент 

приложения е представена в глава III на дисертационния труд, предвид това, че те са използвани за 

целите на направените изследвания. 
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II.6. Работна хипотеза – точност и ефективност на методите за ГНСС позициониране в реално 
време 

Предвид всичко описано до тук, може да се каже, че точността на методите за ГНСС 

позициониране в реално време зависи най-вече от вида и качеството на измерванията, от условията 

на извършване на измерванията, от вида на оборудването, от корекционните данни и моделите, 

които се използват (в случай, че се използват такива) и от алгоритмите, които се прилагат за 

извършване на изчисленията. 

По отношение на ефективността, тъй като това не е недвусмислена концепция, тук ще се 

разбира общия случай на ефективност, която се определя като „относителният ефект, получен при 

използването на определен набор от фактори и дейности, който се определя от съотношението 

между полученият резултат и вложените ресурси”. 

II.6.1. Точност 

В т. II.4. беше дадена класификация по точност и обхват на методите за абсолютно и 

диференциално позициониране в реално време на база обзор на литературни източници, докато в 

следващите глави е представена оценка на точността на методите на база на извършени реални 

измервания, т.е. въз основа на емпирични данни.  

Точността ще бъде разглеждана като отклонения на координатите, получени от измерванията 

в съответна координатната система, чрез съпоставка с официално публикувани данни за същите 

точки. Предвид това, че при някои от методите за ГНСС позициониране данните се получават в 

различни координатни системи, то това налага предварителна трансформация. Трансформацията, в 

зависимост от вида на системите и това дали при прехода се отчитат или не скоростите, може да 

бъде със седем или четиринадесет параметъра. 

Съпоставката на координатите се извършва веднъж за пространствени декартови координати 

X,Y,Z и втори път поотделно в план и по височина чрез сравнение на проекционни координати в 

съответна проекционна система и наделипсоидна височина. 

Точността и факторите, които я повлияват ще бъдат разглеждани в следните направления: 

 Използване на една или повече глобални навигационни спътникови системи за 

получаване на решението; 

 Вида на спътниковите сигнали и броя на носещите честоти: 

 Вида на измерванията – кодови и/или фазови; 

 Източниците на грешки и моделирането на влиянието им върху резултатите от ГНСС 

измерванията; 

 Математическите модели за позициониране; 

 Възможността за използване на корекционни данни и повишаване на точността при 

позициониране; 

 Вида на данните, които се използват за получаване на решението. 

В зависимост от точността, която се изисква при решаване на конкретната задача, методите за 

ГНСС позициониране в реално време ще бъдат класифицирани според това за какво може да се 

използва полученото решение: 
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 за създаване на РГО – точност под 5 cm по положение и височина; 

 за трасиране и заснемане на различни обекти – точност от порядъка на 5-10 cm по 

положение и височина; 

 за набиране на геопространствени данни за използване в различни географски 

информационни системи и прецизна навигация – точност от порядъка на 10-50 cm;  

 за навигация и картографиране – над 50 cm. 

По отношение на получените пространствените декартови координати оценката на точността 

е извършвана чрез директна съпоставка с официално публикувани или други предварително 

определени координати за същите точки. 

Точността в планово положение се определя като средно квадратично отклонение спрямо 

дадените координати по формулата: 

(85)   𝑚𝑃 = √𝑑𝑋2 + 𝑑𝑌2, където 

𝑑𝑋 и 𝑑𝑌 са съответно разликите в координатите, получени в съответната проекционна 

система. 

Точността по височина се определя като разлика между получена и дадена стойност, изведена 

за наделипсоидните височини, т.е. 

(86)   𝑚𝐻 = √𝐻𝑒𝑙𝑙 − 𝐻′𝑒𝑙𝑙, където 

𝐻𝑒𝑙𝑙 и 𝐻′𝑒𝑙𝑙 са съответно дадената и определената от измерванията стойност на 

наделипсоидната височина. 

II.6.2. Ефективност 

Според анализа на пазара на ГНСС [39] през 2017 г. има 5.8 милиарда регистрирани ГНСС 

устройства. Разбира се, това са основно мобилни устройства, като до 2020 г. броят им се прогнозира 

да се увеличи до почти 8 милиарда. На фиг. 9 е представена диаграма за приходите от 

потреблението на ГНСС услуги за 2015 г. 

Може да се види, че 93.4% от потребителите са в сферата на пътната навигация и локационно 

базираните услуги, а делът на всички останали ползватели е 6.6%, от които в областта на геодезията 

са само 2.6%. 

 

Фигура 9 – Сегментиране на приходите от потребление на ГНСС услуги за 2015 г. 
Източник: GNSS Market Report, Issue 5, European GNSS Agency 

От казаното до тук става ясно, че над 90% от потребителите се интересуват не от възможно 

най-високата достижима точност, а от бързодействието и ефективността при работа.  
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Пазарните анализи показват също, че по-голям е делът на приходите от т.нар. услуги с 

добавена стойност, спрямо продажбите на ГНСС устройства. 

Предвид тенденциите в потреблението на ГНСС услуги и даденото по-горе определение за 

ефективност като съотношение между получените резултати и вложените ресурси, в 

дисертационния труд като основни критерии за оценка ефективността на методите за ГНСС 

позициониране в реално време ще се използват: 

 Продължителността на измерването за получаване на решението; 

 Изискванията към потребителската апаратура за поддръжка на определени 

математически модели и алгоритми за работа; 

 Необходимостта от корекционни данни; 

 Необходимостта от трансформация на данните в друга координатната система; 

 Възможността тези данни да се интегрират в различни системи за обслужване на 

конкретни приложения, т.е. възможността да се добави стойност за потребителя. 

Ефективността на методите по тези критерии ще се разглежда в комбинация с точността на 

полученото решение. 

Изводи към Глава II:  

В тази глава е направени преглед и е дадена класификация на методите за ГНСС 

позициониране в реално време – описани са математическите модели, чрез които се получават 

решенията, видовете корекции, форматите на данните и нововъведенията в моделите за 

позициониране, които може да се прилагат софтуерно, извън ГНСС приемника. 

Представените математически модели относно методите за позициониране в реално време 

включват: 

 Абсолютно позициониране чрез кодови измервания и измервания на фазите на 

носещите честоти (прецизно позициониране в реално време); 

 Диференциално позициониране чрез измерени кодови псевдоразстояния и 

измервания на фазите на носещите честоти; 

 Мрежово диференциално позициониране. 

Представени са и възможностите за разширяване обхвата на покритие при мрежово 

диференциално позициониране. Направена е класификация по точност и обхват на методите за 

абсолютно и диференциално позициониране в реално време въз основа на обзор и анализ на 

литературни източници. 

Дадено е подробно описание на структурата и съдържанието на най-често използваните 

стандарти и протоколи за обмен на данни при ГНСС измерванията в реално време: 

 NMEA 0183 стандарт; 

 RTCM v2.х и v3.х  стандарт; 

 NTRIP протокол. 

Изведени са критерии за анализ на емпиричните данни, получени при проведените 

експерименти за ГНСС позициониране в реално време по отношение на тяхната точност и 

ефективност.  
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ГЛАВА III – Методология на изследванията и експериментални 

резултати  

В тази глава е представена методологията, според която са извършени изследванията и 

анализите. Процесът за извършване на измерванията и последващото приложение на резултатите 

за конкретна цел е представен схематично на фиг. 10. 

 

Фигура 10 – Обща схема за извършване на измерванията и последващото приложение на резултатите 
 

Следвайки логиката на този процес, представената по-долу методологията включва следното: 

 начините за конфигуриране на оборудването за предаване на данни в реално време; 

 видовете услуги с корекционни данни и възможността за използването им; 

 принципът на работа на софтуерните приложения, чрез които се комбинират данните 

и се получават решенията в реално време; 

 възможността данните да се трансформират и представят в различни системи; 

 възможността за директното им приложение за решаване на конкретни проблеми и 

обслужване на конкретни цели. 

III.1. Конфигуриране на ГНСС оборудването за предаване на данни в реално време 

ГНСС приемниците, които се ползват за геодезически цели регистрират кодови и фазови 

измервания по една или няколко честоти. Настройките, които трябва да бъдат направени в 

приемника, за да се насочат получените данни към компютър или таблет, където да се извършат 

съответните изчисления, са свързани със задаването на изход на данните в RTCM 3 формат през 

съответен комуникационен порт и определяне скоростта на предаване на данните. 

Тези настройки са необходими, тъй като не всички приемници са разработени с концепцията 

да може да прилагат решения от вида RT-PPP или други. За да може с обикновен приемник да се 

изпълняват подобни операции, единственият начин е данните от наблюденията в реално време да 

бъдат пренасочени към външно устройство (преносим компютър или таблет), където решението се 

получава чрез използване на допълнителни софтуерни продукти.  

В случая, за целите на изследванията, един от използваните ГНСС приемници е Topcon Hiper 

GGD, който с помощта на софтуер на производителя PC-CDU е конфигуриран като базова станция за 

експорт на RTCM 3.0 формат. Данните от приемника, които се използват за получаване на решение 

са съобщения с номера 1004, 1006, 1008 и 1012. Това са сурови кодови и фазови измервания на 

честоти L1 и L2 за GPS и GLONASS с включена разширена информация, координати на станцията за 

ARP и височина на антена (ако са въведени данни) и сериен номер на антената. Описаната 
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комбинация от RTCM съобщения е именувана от конкретния производител като RTK RTCM GGD full 

[80] – фиг. 11.  

Съобщенията с данни от измерванията се предават през 1 секунда на сериен порт и се 

използват при последващите изчисления като сурови данни (съобщения 1004 и 1012), към които се 

прилагат съответните изчислителни алгоритми и корекции в някои от случаите. 

 

Фигура 11 – Настройка на приемник Topcon Hiper GGD за експорт на данни от измервания в RTCM 3 формат през 
период от 1 секунда 

Данните от референтните станции от различните инфраструктурни мрежи и корекциите в 

реално време се предават по аналогичен начин – като набор от съобщения през определен 

интервал от време. Когато за дадена мрежа се зареди таблицата с информационните потоци, които 

може да се използват, потребителят вижда в какъв формат се предават данните, през какъв 

интервал, от какъв приемник са генерирани и т.н.  

III.2. Услуги с корекционни данни  

Има множество комерсиални и некомерсиални доставчици на услуги с корекционни данни. 

По-долу са разгледани тези, които имат отношение към изследванията в дисертационния труд, а 

именно: от Международната ГНСС служба, EUREF, EDAS (EGNOS) и две локални инфраструктурни 

мрежи (за територията на България и Чехия) . 

III.2.1. Услуги с корекционни данни от Международната ГНСС служба 

Услугите с корекционни данни от Международната ГНСС служба (IGS) включват ГНСС корекции 

към орбитите и скалите за време на спътниците, предавани с навигационното съобщение. 

Корекционните потоци се предават чрез NTRIP протокол и са във формат, съответстващ на стандарта 

RTCM SSR. Корекциите за орбитите до края на януари 2017 г. се предоставят в референтна система 

ITRF08, реализация IGb08, а след това в ITRF14 [46, 55]. Тези корекционни данни може да се 

използват за прецизно позициониране в реално време (RT-PPP). 

Корекционните данни представляват комбинирани решения, получени от обработката на 

отделните решения в реално време от отделните центрове за анализ [44]. Чрез комбинирането на 

различните резултати на центровете за анализ се получават по-надеждни и стабилни резултати.  



50 

Официално одобрените корекционни данни, които се предоставят за регистрираните 

потребители [46] са дадени в табл. 1. 

Таблица 1 – RTCM съобщения, предоставяни като услуги с данни от IGS 

Наим. на 
корекц. 
поток 

Описание Реф. точка RTCM корекционни 
съобщения, 
интервал [s] 

IGS01 Корекции към орбитите 
и скалите за време за 
GPS за отделна 
(единична) епоха 

Фазов център 1059 (5), 1060 (5) 

IGC01 Корекции към орбитите 
и скалите за време за 
GPS за отделна 
(единична) епоха 

Масов център 1059 (5), 1060 (5) 

IGS02 Корекции към орбитите 
и скалите за време за 
GPS, комбинaции чрез 
филтър на Калман 

Фазов център 1057 (60), 1058 (10), 
1059 (10) 

IGS03 Корекции към орбитите 
и скалите за време за 
GPS и GLONASS, 
комбинaции чрез 
филтър на Калман 

Фазов център 1057 (60), 1058 (10), 
1059 (10), 1063 (60), 
1064 (10), 1065 (10), 

 

Корекционните RTCM съобщения, които са изброени по-горе, могат да бъдат използвани за 

изпитване и тестове на методите и алгоритмите за прецизно позициониране в реално време, както 

и на различни свързани с него приложения. В дадените по-горе RTCM съобщения  

 1057 и 1063 – GPS и GLONASS корекции към орбитите от радионавигационните 

ефемериди; 

 1058 и 1064 – GPS и GLONASS корекции към скалите за време от радионавигационните 

ефемериди; 

 1059 и 1065 – GPS и GLONASS диференциални разлики за кодовите измервания 

(инструментални разлики за различните честоти). 

 1060 – комбинирани корекции към орбитите и скалите за време за GPS системата. 

Международната ГНСС служба предоставя и допълнителни корекционни потоци от данни, 

които могат да бъдат използвани за прецизно позициониране в реално време – данни от различните 

центрове за анализ, данни от наблюдения от ГНСС станции, радионавигационни ефемериди и други.  

Услугите на IGS са достъпни след регистрация на products.igs-ip.net , порт 2101 или 80. 

Корекционни данни от IGS се предоставят също и към някои локални референтни системи – 

напр. NAD83 за САЩ, SIRGAS за Южна Америка и други. При използването на тези корекционни 

данни получаваните решения автоматично се привеждат към локалната референтна система – 

трансформацията на корекционните данни се прави преди тяхното разпространение [45]. 

http://www.products.igs-ip.net/
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По аналогичен начин се трансформират и данните, предавани за Европа на www.euref-ip.net 

(вж. следващия параграф). 

III.2.2. Услуги с корекционни данни от EUREF 

Услугите с корекционни данни от EUREF включват два информационни потока с корекции към 

орбитите и скалите за време на спътниците, предавани чрез NTRIP протокол във формат, 

съответстващ на стандарта RTCM SSR. Корекционни данни са трансформирани към система ETRS89, 

реализация ETRF2000 [45]. Включените в корекционните данни RTCM съобщения са дадени в табл. 2. 

Таблица 2 – RTCM съобщения, предоставяни като услуги с данни от EUREF 

Наим. на 
корекц. 
поток 

Описание Реф. 
точка 

RTCM корекционни 
съобщения, 
интервал [s] 

EUREF01 Корекции към орбитите и скалите 
за време за GPS в система ETRS89, 
ETRF2000 

Фазов 
център 

1057(60), 1058(10) 

EUREF02 Корекции към орбитите и скалите 
за време за GPS и GLONASS в 
система ETRS89,  
ETRF2000 

Фазов 
център 

1057(60), 1058(10), 
1063(60), 1064(10)  

На www.euref-ip.net може да се достъпват още данни от 98 станции от EUREF, 52 станциите от 

IGS, както и две други потребителски станции в Мадрид и Виена. Достъпни са също и данни за 

спътникови ефемериди за GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou и QZSS [25]. 

III.2.3. Услуги с корекционни данни от EGNOS (EDAS) 

Чрез центъра за услуги EDAS [26, 27, 35] през NTRIP потребителите могат да получават данни 

от измервания за GPS и GLONASS от станциите от мрежата на EGNOS, диференциални кодови 

(DGNSS) и RTK корекции в обхвата на покритие. Достъпът до данните е с безплатна регистрация за 

разработване на иновативни приложения и изследователски цели.  

Други услуги в реално време, които се предоставят – това са съобщения за усилване на 

спътниковите сигнали, които се получават от потребителите чрез геостационарните спътници на 

EGNOS [26, 27, 35]. Тези данни не са достъпни през клиентските NTRIP приложения. 

III.2.4. Услуги с корекционни данни от локални инфраструктурни мрежи 

По-долу са разгледани накратко услугите с данни и корекции от две локални инфраструктурни 

мрежи за територията на България и Чехия – Naviteq и CZEPOS. Трябва да се отбележи това, че към 

момента първата мрежа не съществува вече като такава, докато втората си е напълно оперативна и 

функционираща. 

III.2.4.1. Услуги с корекционни данни от локална инфраструктурна мрежа Naviteq 

(България) 

За мрежата Naviteq [72] услугите и данните са описани такива, каквито са били, когато мрежата 

е функционирала. Достъпът до данните през NTRIP, както и при останалите мрежи е възможен след 

регистрация на потребител с използване на парола. 

http://www.euref-ip.net/
http://www.euref-ip.net/
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Станциите в мрежата са разположени така, че да покриват цялата територията на страната и 

приемат непрекъснато сигнали от спътниковите системи GPS и GLONASS. Базовите станции в 

мрежата са оборудвани с приемници ТОРCON, а антените са калибрирани. Управлението и 

мониторингът на ГНСС мрежата се извършват с помощта на модула GNNET (част от софтуера 

GNSMART), разработен от Geo++.  

Схема на разположението на станциите в мрежата, от които може да се използват данни и за 

последваща обработка е представена по-долу на фиг. 12. 

 

Фигура 12 – Разположение на станциите от мрежата Naviteq 
Източник: http://my.naviteq.net/postprocessing.cgi, модул GNWEB 

 

Мрежата е поддържана от Ес Би Груп ЕАД, а корекционните данни, които са предоставяни на 

потребителите са следните: 

 DGNSS - Диференциални корекции за GPS кодови измервания (през 1 секунда), 

разлики на корекциите към псевдоразстоянията, изчислени с орбитните данни на 

спътниците за настоящата епоха спрямо предходни епохи (през 1 секунда) и 

координати на референтна станция (през 60 секунди); 

 NEAR – кодови и фазови измервания за най-близка станция (през 1 секунда); 

 RS-BURG и RS-GABR – данни от измервания в реално време за две от станциите в 

мрежата. Вида на RTCM съобщенията е представен по-долу на фиг. 13. Съобщения 

1004 и 1012, чрез които се предават данните от GPS и GLONASS измерванията са през 

1 секунда, данните за станцията и приемника – през 30 секунди, а спътниковите 

ефемериди – през 60 секунди; 

 RST – кодови и фазови измервания за виртуална станция (през 1 секунда); 

 RTСM23-FKP – площни RTK корекции (RTСM2.3 съобщения 20, 21 и 59); 

 RTСM23-VRS – некоригирани RTK кодови и фазови измервания (RTСM2.3 съобщения 

18 и 19 през 1 секунда); 

http://my.naviteq.net/postprocessing.cgi
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 RTСM31-FKP –кодови и фазови RTK измервания и градиентна информация за площни 

корекционни параметри от мрежовото решение (RTСM 3.1 съобщения 1003, 1011 и 

1034); 

 RTСM31-VRS и RTСM31-VRS-GG – некоригирани RTK кодови и фазови измервания за 

виртуална станция (RTСM 3.1 съобщения 1003, 1011 през 1 секунда); 

 aito-free и riba-free - диференциални корекции за GPS кодови измервания (през 1 

секунда) и координати на съответните референтни станции Айтос и Рибарица (през 60 

секунди). 

 

Фигура 13 – Данни в реално време от станция GABR, предавани в RTCM 3 формат 
Източник: ГНСС инфраструктурна мрежа Naviteq 

За периода от януари 2012 до януари 2014 г. ГНСС мрежата е сертифицирана за оценка на 

съответствие с изискванията на инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. на МРРБ от Агенцията по 

геодезия, кадастър и картография. На по-късен етап станциите от мрежата Naviteq са включени към 

друга ГНСС инфраструктурна мрежа – СмартБул.НЕТ. 

Координатите на станциите и корекционните данни за тази мрежа са предавани в локална 

референтна система – БГС2005 (ETRS89, ЕTRF2005, Epoch 2005.0). 

III.2.4.2. Услуги с корекционни данни от локална инфраструктурна мрежа CZEPOS (Чехия) 

Достъпът до данните и при тази мрежа също се осъществява с регистрация на потребител и с 

използване на парола. Услугите с корекционни данни, които се предоставят на потребителите са 

показани на фиг. 14.  

 

Фигура 14 – Видове услуги с корекционни данни от CZEPOS 
Източник: http://czepos.cuzk.cz/_servicesProducts.aspx * с GG към името са корекциите за GPS и GLONASS 

http://czepos.cuzk.cz/_servicesProducts.aspx
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Станциите в мрежата са общо 28 – 23 от тях са поддържани от CZPOS и 5 допълнително 

включени станции от VESOG (Výzkumná a experimentální síť pro observace s GNSS / GNSS Observation 

and Research Network). Осем от референтните станции в тази мрежа са включени и в EUREF – Frydek 

Mistek, Liberec, Pardubice, Rakovnik, Tabor, Pecny, Praha, Brno [18].  

Разположението на станциите на територията на страната и покритието на мрежата е  дадено 

на фиг. 15. Базовите станции в мрежата са оборудвани с приемници Leica GRX 1200+ GNSS и антени 

Leica AR 25, които са калибрирани. Изключение са приемниците и антените на станциите от VESOG, 

които са оборудвани с приемници и антени на Trimble, Topcon и Septentrio. Управлението и 

мониторингът на ГНСС мрежата се извършват със софтуер SpiderNet, разработен от Leica Geosystems.  

 

Фигура 15 – Разположение на станциите от CZEPOS 
Източник: http://czepos.cuzk.cz/_prehled.aspx  

 

Корекционните данни и координатите на станциите за мрежата се предават в локална 

референтна система –  ETRS89, реализация ETRF2000, Epoch 2007.0. Данните от мрежата във формат 

RTCM 2.x и RTCM 3.x са достъпни съответно на портове 2100 и 2111 през czeposr.cuzk.cz.   

III.3. Софтуерни приложения с отворен код за ГНСС позициониране в реално време  

Aко ГНСС приемникът не е разработен с концепцията да може да прилага различни видове 

решения, то тогава единственият начин да бъдат прилагани различни методи на работа в реално 

време с него е чрез използване на допълнителни софтуерни продукти, инсталирани на преносим 

компютър или таблет, който се свързва с приемника.  

За настоящите изследвания са използвани две софтуерни приложения – това са BNC и RTKLIB. 

И двата софтуера са със свободен лиценз GNU General Public License (GPL) и кодът им е достъпен, 

вкл. се разрешават модификации, прекомпилации и създаване на собствена функционалност въз 

основа на наличната такава. 

Разбира се, двете приложения имат и много различия – напр. RTKLIB не може да ползва 

допълнителни данни за радионавигационни ефемериди, но пък има възможност за извеждане на 

получените решения към TCP/IP, докато BNC позволява да се комбинират корекционни потоци от 

данни и да се генерират собствени такива. Друга съществена разлика е това, че BNC позволява много 

по-малко потребителски настройки по отношение моделирането на влиянието на различните 

фактори при измерванията, докато другия софтуер е много по-развит в тази си част.  

http://czepos.cuzk.cz/_prehled.aspx
http://www.czeposr.cuzk.cz/
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III.3.1. Софтуерно приложение BNC – функционалност  

Това софтуерно приложение е разработено от Федералната агенция по картография и 

геодезия във Франкфурт, Германия (BKG) и Техническия университет в Прага, Чехия. Написано е на 

C++, а интерфейсът му е разработен с Qt. Софтуерът работи под операционна система Windows 

(версия 7 или по-висока) [16, 111]. 

За да се конфигурира приложението за работа се използва конфигурационен файл, който 

въвежда първоначалните настройки за работа. Добавят се потоците от данни – суровите ГНСС и 

корекционните данни, които ще бъдат използвани за решението. Може да се добавят данни от ГНСС 

референтни станции или от потребителски приемник, свързан на сериен комуникационен порт. 

Потребителският интерфейс на приложението включва 18 отделни прозореца, в които се задават 

настройки за работа с приложението. По-подробно описание на функционалността и настройките 

на софтуерното приложение е дадено в дисертационния труд. 

III.3.2. Софтуерно приложение RTKLIB – функционалност 

Софтуерното приложение е разработено от Tomoji Takasu в Tokyo University of Marine Science 

and Technology. Всички функции и библиотеки на приложението са разработени на C, а 

потребителският интерфейс е разработен със C++ и компилиран с Embarcadero C++. Софтуерът 

работи под операционна система Windows (версия 7 или по-висока) [91, 92, 99]. 

Това приложение също се конфигурира с използването на външен конфигурационен файл, 

чрез който се въвеждат първоначалните настройки за работа. За прилагане на различните режими 

за позициониране се използват и различни конфигурационни файлове.  

RTKLIB предоставя функционалност както за последваща обработка на данни, така и за 

получаване на решения в реално време – за стандартно, прецизно, диференциално кодово и RTK 

позициониране в статичен и кинематичен режим. Поддържа множество стандартни протоколи и 

формати на данните, а също и външна комуникация през сериен порт (RS232C или USB), TCP/IP (TCP 

Client или Server) и NTRIP (RTCM 2.x и RTCM 3.x). Има възможност и за автоматизирано сваляне на 

данни от FTP/HTTP сървъри. 

Като сурови данни може да се използват такива от ГНСС референтна станция чрез NTRIP или 

потребителски приемник, свързан на сериен комуникационен порт. 

Потребителските настройки се задават с конфигурационен файл, но може да се зададат и 

ръчно от Options. По-подробно описание на функционалността и настройките на софтуерното 

приложение е дадено в дисертационния труд. 

III.4. Трансформaция и приложение на получените данни 

Всяко ГНСС измерване, което се прави в реално време, е свързано с текущата епоха на 

измерване и ако получените координати трябва да бъдат сравнени с такива, получени при 

предходно измерване, когато интервалът от време между двете епохи е по-голям, трябва да се 

използва трансформационен модел.  

В практиката се използват три вида модели, които са използвани и при тестовете и анализите 

в следващата точка: 
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 Координатни преобразувания – при използване на една и съща референтна система и 

реализация за преминаване между декартови, географски и проекционни 

координати. Тук не се разглеждат случаи в които се използват височини, различни от 

елипсоидните. Ако се използват други височини е необходимо отделно да се приложи 

и височинен трансформационен модел;  

 Трансформация между различни епохи на измерване с използване на изведените 

скорости за точките, при запазване на реализацията и референтната система;  

 Трансформация между различни епохи на измерване с използване на изведените 

скорости за точките с промяна на реализацията и референтната система;  

Последният случай е най-сложен и при него обикновено се правят няколко стъпки. На фиг. 16 

е показан пример за станция SOFI при трансформация с междинни стъпки от ITRF2014, epoch 2010.0 

към ЕTRF2000, epoch 2005.0. 

 

Фигура 16 –Трансформация с промяна на реализацията и референтната система 
Източник: http://www.epncb.oma.be/_productsservices/coord_trans/index.php  

Трансформационните параметри за трансформация между различните реализации на ITRF са 

публикувани в интернет [56]. Препоръки за трансформациите между различните реализации на ITRS 

и ETRS89, както и списъци с трансформационни параметри са дадени в [9].   

Като инструмент за прилагане на трансформационните модели при изследванията е 

използвана PostgreSQL база данни с разширение за работа с пространствени данни PostGIS, до която 

достъпът е осъществен през PgAdminIII. В базата е инсталиран е EPSG-PSQL скрипт за координатни 

системи и трансформации на данни – версия 9.4, актуална към м. август 2018 г. 

На фиг. 17 e представен пример за трансформационните параметри за трансформация от 

ITRF2014, epoch 2010.0 към ЕTRF2014, epoch 2010.0 – най-горе са дадени параметрите от [9], а по-

долу са същите параметри в регистъра на EPSG (вляво) и като данни в PostgreSQL (вдясно). Отдолу е 

представен метода на трансформация, който се използва – тип 1053 (Time Dependent Position 

Vector).  

http://www.epncb.oma.be/_productsservices/coord_trans/index.php
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Фигура 17 – Трансформационни параметри от ITRF2014, epoch 2010.0 към ЕTRF2014, epoch 2010.0 

Прилагането на трансформационните параметри и модели за трансформация е извършено 

след проверка на параметрите и задаване в последователността за трансформиране, описана в [9]. 

Част от резултатите са проверени с въвеждане на данните в онлайн калкулатора на 

http://www.epncb.oma.be/_productsservices/coord_trans/index.php. В него се ползват същите 

параметри и последователността на стъпките за трансформация е същата. 

III.5. Тестове и анализ на получените резултати 

Тестовите сценарии са изпълнени за:  

 9 референтни станции от IGS и EUREF със стрийминг на данни в реално време; 

 2 референтни станции от локални инфраструктурни мрежи – една от Naviteq (GABR) и 

една от CZPOS (PLZE); 

 4 точки от полигон за измервания, които са използвани за тестове в Пилзен, Чехия; 

 4 точки от РГО, които са използвани за тестове в София, България. 

За посочените точки в различни комбинации са направени следните видове измервания: 

http://www.epncb.oma.be/_productsservices/coord_trans/index.php
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 Абсолютно позициониране чрез кодови измервания с използването на различни 

спътникови системи и комбинации от тях; 

 Прецизно позициониране в реално време с използване на корекционни данни от IGS 

и EUREF; 

 Кодови диференциални и RTK измервания за точки от работния полигон в България с 

използване на данни от EGNOS мрежата;  

 Кодови диференциални и RTK измервания за двата работни полигона с използване на 

двете локални инфраструктурни мрежи;  

Всички тестове са повтаряни през определен период от време. Резултатите и анализите от 

експериментите са описани в следващите точки. Резултати от измерванията и направените 

сравнения за оценка на точността и ефективността на прилаганите методи са дадени в 

Приложение 1. 

III.5.1. Абсолютно позициониране чрез кодови измервания с използването на различни 
спътникови системи и комбинации от тях 

Експериментът е повтарян многократно по различно време за различните станции, но тук са 

приложени само част от резултатите, които се отнасят за станциите от IGS и EUREF.  

При направените тестове са използвани кодови измервания с една или няколко спътникови 

системи, като не са моделирани никакви влияния на различните източници на грешки и не са 

използвани корекции. Указано е да се ползват данни за орбитите от радионавигационните 

ефемериди. За получаване на решенията суровите данни от станциите са приемани в RTCM 3 формат 

през NTRIP Client, а решението в случая е получено от софтуера RTKLIB.  

Резултати от направеното абсолютно позициониране чрез кодови измервания с използването 

на различни спътникови системи и комбинации от тях са представени в Приложение 1. 

Това, което е констатирано по отношение на получените резултати е, че при използване на 

GPS спътниковата система се получават резултати с точност от порядъка на 6-6.5 m. Вариацията на 

стойностите, получени при различните експерименти е от 2 до 13 m. При използването на GPS и 

GLONASS системите получената точност е от порядъка на 4-4.5 m.  

При опитите за използване на всички спътникови системи е установено, че стриймовете в 

реално време за повечето станции са само за GPS и GLONASS, въпреки, че приемниците на някои от 

станциите приемат и сигнали от други спътникови системи. От използваните при тестовете станции 

единствено за главната станция на Galileo в Швеция са достъпни всички системи.  

Продължителността на измерването за получаване на решение и определяне на позиция при 

абсолютното позициониране с кодови измервания е около 10-15 секунди, при вариация от 

минимум 5-6 секунди до максимум 30-40 секунди. По отношение на потребителската апаратура 

няма изисквания за поддръжка на определени математически модели и алгоритми за работа, както 

и необходимост от достъп до корекционни данни. Влиянието на всяка трансформация на данните 

за привеждането им в друга координатната система е незначително, предвид точността на 

получените при този метод на работа данни. 
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III.5.2. Прецизно позициониране в реално време с използване на корекционни данни от IGS 
и EUREF 

И тук експериментите са повтaряни многократно за повечето точки. Резултати от направено 

прецизно позициониране в реално време с използване на корекционни данни от IGS и EUREF и са 

представени съотв. в табл. 4 и 5 за BNC, табл. 6 и 7 за RTKLIB. Представени са данни за станция ORID, 

GABR и PLZE, както и за една от работните точки на полигона в Чехия, но получените за други точки 

данни са много сходни на тези. Видът на използваните системи и корекционни данни е записан в 

колона „Забележка“.  

За тестовете са използвани две софтуерни приложения – това са BNC и RTKLIB. 

Съпоставка на функционалността и наличните опции за настройки на двете софтуерни 

приложения въз основа на дадения в II.2.3. теоретичен модел е дадена в табл. 3. 

Таблица 3 – Съпоставка на функционалността и опциите за настройки на двете софтуерни приложения 

Компоненти на теоретичния 
модел за PPP 

Софтуерно приложение  
BNC – налична 

функционалност  

Софтуерно 
приложение  

RTKLIB – налична 
функционалност 

Първостепенен ефект на 
йоносферната рефракция – 
коригиран чрез йоносферно 
независима линейна 
комбинация 

Да – няма опция 
потребителят да 
избира друго 

Да – има опции да се 
добавят друг вид 
йоносферни корекции  

 

Корекции към орбитите и 
скалите за време 

При изключване на 
корекционните данни 
се преминава към 
навигационно решение 

При изключване на 
корекционните данни 
се преминава към 
навигационно 
решение 

Корекции заради 
релативистичния ефект към 
скалите за време на спътниците 

Да – Няма опция да 
бъде изключена тази 
корекция в софтуера 

Да – Няма опция да 
бъде изключена тази 
корекция в софтуера 

Корекции заради въртенето на 
Земята и Sagnac ефекта  

Да – Няма опция да 
бъде изключена тази 
корекция 

Да – Няма опция да 
бъде изключена тази 
корекция 

Корекции заради т.нар. phase 
wind-up ефект (изпреварване 
или закъснение фазата на 
носещата честота заради 
завъртане на антената по време 
на измерванията) 

Да – само за 
спътниците – няма 
опция да бъде 
изключена тази 
корекция в софтуера 

Да – Може да се 
указва от 
потребителя 

Корекции заради офсети и 
вариации на фазовия център на 
антената спрямо базовата ѝ 
точка (Antenna Reference Point – 
ARP) – за спътниците 

Офсети – Да 
Вариации – Не 
Не може да се указват 

Офсети – Да 
Вариации – Да 
Може да се указват 



60 

Компоненти на теоретичния 
модел за PPP 

Софтуерно приложение  
BNC – налична 

функционалност  

Софтуерно 
приложение  

RTKLIB – налична 
функционалност 

Корекции заради офсети и 
вариации на фазовия център на 
антената спрямо базовата ѝ 
точка за приемника 

Офсети – Да 
Вариации – Да 
Може да се указват 

Офсети – Да 
Вариации – Да 
Може да се указват 

Допълнително задаване на 
приливни корекции и ERP 
файлове, чрез които да се 
въведат координати на полюса 

Приливна корекция за 
твърдото земно тяло 
се изчислява, но няма 
опция да бъде 
изключена тази 
корекция в софтуера 

Да – приливните 
корекции може да се 
задават поотделно 
за твърдото земно 
тяло и океаните, вкл. 
може да се добавят и 
ERP файлове 

Определяне на цикличните 
параметри за широколентовата 
комбинация L1-L2 

Не 
 

Да 
 

 

Направените тестове са с продължителност по 15 минути и са добавени всички възможни 

корекции. Координатите на точките се получават в епохата на измерване – в случая на използване 

на предоставяните от IGS корекции са в ITRS, a при използване на данни от EUREF са в система 

ETRS89. Координатите преди съпоставката са трансформирани към съответната система с 

изведените модели, като част от тях са проверени и с онлайн калкулатора на интернет страницата 

на EUREF. Резултатите са дадени в следващите таблици. 

 

Таблица 4 – Резултати от прецизно позициониране в реално време с използване на корекционни данни от IGS, BNC 

Номер 
по ред 

Номер/Име и 
описание, обща 
разлика [m] 

Координати и 
разлики 
X [m],  dX [m] 

Координати и 
разлики 
Y [m], dY [m] 

Координати и 
разлики 
Z [m], dZ [m] 

Забележка 

1.  ORID00MKD  4498451.618 1708267.081 4173591.910 GPS+GLO 

 4498451.147 1708267.388 4173592.615 IGS03 

0.901 0.4709 -0.307 -0.705  

2.  GABR BG 4231218.486 2001461.045 4318808.642 GPS+GLO 

 4231218.877 2001461.247 4318809.307 IGS03 

0.797 -0.391 -0.202 -0.665  

3.  PLZE CZ 4019719.152 954062.009 4843509.529 GPS+GLO 

 4019718.935 954062.106 4843509.239 IGS03 

0.374 0.2169 -0.0972 0.289  

4.  1 CZ 4019746.860 954129.211 4843440.334 GPS+GLO 

 4019746.547 954129.302 4843440.050 IGS03 

0.432 0.3137 -0.091 0.284  
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Таблица 5 – Резултати от прецизно позициониране в реално време с използване на корекционни данни от EUREF, BNC 

Номер 
по ред 

Номер/Име и 
описание, обща 
разлика [m] 

Координати и 
разлики 
X [m],  dX [m] 

Координати и 
разлики 
Y [m], dY [m] 

Координати и 
разлики 
Z [m], dZ [m] 

Забележка 

1.  ORID00MKD  4498451.618 1708267.081 4173591.910 GPS+GLO 

  4498451.250 1708267.431 4173591.355 EUREF02 

0.752 0.368 -0.350 0.555  

2.  GABR BG 4231218.486 2001461.045 4318808.642 GPS+GLO 

  4231218.960 2001460.860 4318808.210 EUREF02 

0.666 -0.476 0.188 0.428  

3.  PLZE CZ 4019719.152 954062.009 4843509.529 GPS+GLO 

  4019718.947 954062.081 4843509.260 EUREF02 

0.346 0.205 -0.072 0.268  

4.  1 CZ 4019746.860 954129.211 4843440.334 GPS+GLO 

  4019746.547 954128.975 4843439.955 EUREF02 

0.545 0.313 0.236 0.379  
 

Таблица 6 – Резултати от прецизно позициониране в реално време с използване на корекционни данни от IGS, RTKLIB 

Номер 
по ред 

Номер/Име и 
описание, обща 
разлика [m] 

Координати и 
разлики 
X [m],  dX [m] 

Координати и 
разлики 
Y [m], dY [m] 

Координати и 
разлики 
Z [m], dZ [m] 

Забележка 

1.  ORID00MKD  4498451.618 1708267.081 4173591.910 GPS+GLO 

  4498451.292 1708266.834 4173591.510 IGS03 

0.573 0.326 0.247 0.401  

2.  GABR BG 4231218.486 2001461.045 4318808.642 GPS+GLO 

  4231218.899 2001461.273 4318809.284 IGS03 

0.796 -0.413 -0.228 -0.641  

3.  PLZE CZ 4019719.152 954062.009 4843509.529 GPS+GLO 

  4019718.830 954061.765 4843509.135 IGS03 

0.564 0.322 0.243 0.394  

4.  1 CZ 4019746.860 954129.211 4843440.334 GPS+GLO 

  4019746.655 954129.282 4843440.067 IGS03 

0.344 0.205 -0.072 0.267  
 

Таблица 7 – Резултати от прецизно позициониране в реално време с използване на корекционни данни от EUREF, RTKLIB 

Номер 
по ред 

Номер/Име и 
описание, обща 
разлика [m] 

Координати и 
разлики 
X [m],  dX [m] 

Координати и 
разлики 
Y [m], dY [m] 

Координати и 
разлики 
Z [m], dZ [m] 

Забележка 

1.  ORID00MKD  4498451.618 1708267.081 4173591.910 GPS+GLO 

  4498451.410 1708267.159 4173591.638 EUREF02 

0.351 0.208 -0.078 0.272  

2.  GABR BG 4231218.486 2001461.045 4318808.642 GPS+GLO 

  4231218.159 2001460.797 4318808.241 EUREF02 

0.574 0.327 0.247 0.401  

3.  PLZE CZ 4019719.152 954062.009 4843509.529 GPS+GLO 
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Номер 
по ред 

Номер/Име и 
описание, обща 
разлика [m] 

Координати и 
разлики 
X [m],  dX [m] 

Координати и 
разлики 
Y [m], dY [m] 

Координати и 
разлики 
Z [m], dZ [m] 

Забележка 

  4019718.692 954061.654 4843508.933 EUREF02 

0.832 0.460 0.355 0.596  

4.  1 CZ 4019746.860 954129.211 4843440.334 GPS+GLO 

  4019746.521 954129.451 4843439.844 EUREF02 

0.642 0.339 -0.240 0.490  
 

Представените резултати от тестове са с продължителност по 15 минути, а въз основа на 

получените данни може да се обобщи, че за такъв интервал от време получените решения се 

различават от дадените координати за съответната епоха общо с около 60 cm в позиция. В табл. 8 са 

представени резултатите от табл. 7, но за проекционни координати и наделипсоидни височини. 

Таблица 8 – Резултати от прецизно позициониране в реално време с използване на корекционни данни от EUREF, RTKLIB 
– представяне на разликите в проекционни координати и наделипсоидни височини 

Номер 
по ред 

Номер/Име и 
описание, разл. 
в положение [m] 

Координати и 
разлики 
X [m],  dX [m] 

Координати и 
разлики 
Y [m], dY [m] 

Координати и 
разлики 
H [m], dH[m] 

Забележка 

1.  ORID00MKD  4565702.343 104916.581 773.010 GPS+GLO 

ORID00MKD  4565702.240 104916.723 772.705 EUREF02 

0.175 0.103 -0.142 0.305  

2.  GABR BG 4750405.199 484904.821 488.277 GPS+GLO 

GABR BG 4750405.178 484904.737 487.709 EUREF02 

0.087 0.021 0.084 0.568  

3.  PLZE CZ 5575748.769 -379754.421 425.230 GPS+GLO 

PLZE CZ 5575748.823 -379754.657 424.433 EUREF02 

0.242 -0.054 0.236 0.797  

4.  1 CZ 5575663.316 -379706.720 399.897 GPS+GLO 

1 CZ 5575663.164 -379706.424 399.346 EUREF02 

0.333 0.152 -0.296 0.551  
 

Вижда се, че отклоненията по положение са до 35 cm, а по височина до 60-80 cm. 

При продължителност на измерванията от порядъка на 1 час разликите са от порядъка на 25-

30 cm в план и до 50-60 cm по височина. За получаване на по-добро решение са необходими повече 

от 2 часа, което практически обезсмисля работата в реално време. 

Едновременно с точността на измерванията е съблюдавано и времето за получаване 

сходимост на решението и за двете софтуерни приложения. При BNC за по-бързо (почти мигновено) 

получаване на сходимост на решението единствено може да се използва като похват въвеждането 

на приблизителни координати за станцията от външен файл, докато при RTKLIB и без въвеждането 

на приблизителни координати сходимостта се получава по-бързо (под 3 минути) при използването 

на опцията за определяне на цикличните параметри за широколентовата комбинация. 

Тъй като тук има повече неизвестни, които се определят при решението, то необходим е по-

голям брой спътници. Използват се кодови и фазови измервания и минимум двучестотен приемник 
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за елиминиране влиянието на първостепенния йоносферен ефект. За да се прилагат алгоритмите 

при определянето на позицията на точката на стоене е необходимо да се използва външен 

специализиран софтуер (освен ако приемникът не е от тип, който позволява прецизно 

позициониране в реално време). Използват се също така и корекционни данни. 

Получените данни е необходимо да бъдат трансформирани към съответната локална 

референтна система, тъй като се определят към епохата на измерване. 

III.5.3. Кодови диференциални и RTK измервания с използване на данни от локални 
инфраструктурни мрежи 

И тук са правени много на брой измервания по различно време, но по-долу е представена 

малка част от резултатите в табл. 9. Видът на използваните услуги с корекционни данни е записан в 

колона „Забележка“. В случая са ползвани решения от тип DGNSS, RTСM31-FKP, RTСM31-VRS, за 

които по-подробно описание е представено в т. III.2.4. В първия случай са ползвани RTCM 2.x, a във 

втория – RTCM 3.x съобщения за получаване на корекционните данни. 

Координатите са съпоставени в координатна система ETRS89, ETRF2005, epoch 2005.0, тъй като 

това е и системата, в която се предоставят корекционните данни. 

Таблица 9 – Резултати от диференциални и RTK измервания в реално време с използване на корекционни данни 
от локална инфраструктурна мрежа Naviteq 

Номер 
по ред 

Номер/Име и 
описание, обща 
разлика [m] 

Координати и 
разлики 
X [m],  dX [m] 

Координати и 
разлики 
Y [m], dY [m] 

Координати и 
разлики 
Z [m], dZ [m] 

Забележка 

1.  SOFI00BGR 4319372.429 1868687.548 4292063.730  

  4319374.401 1868686.350 4292062.008 DGNSS 

 2.879 -1.972 1.198 1.722  

  4319372.395 1868687.540 4292063.694 RTСM31-FKP 

 0.050 0.034 0.008 0.036  

  4319372.393 1868687.530 4292063.680 RTСM31-VRS 

 0.064 0.036 0.018 0.050  

2.  374 4314787.114 1861965.311 4298869.490  

  4314788.733 1861964.007 4298867.976 DGNSS 

 2.572 -1.619 1.304 1.514  

  4314787.080 1861965.285 4298869.443 RTСM31-FKP 

 0.063 0.034 0.026 0.047  

  4314787.076 1861965.285 4298869.449 RTСM31-VRS 

 0.061 0.038 0.026 0.041  

3.  290 4314677.263 1861949.500 4298982.656  

  4314678.823 1861948.186 4298981.405 DGNSS 

 2.392 -1.559 1.314 1.251  

  4314677.230 1861949.475 4298982.611 RTСM31-FKP 

 0.061 0.033 0.025 0.045  

  4314677.227 1861949.472 4298982.606 RTСM31-VRS 

 0.068 0.036 0.028 0.050  

4.  370 4314592.474 1862201.443 4298954.368  

  4314594.064 1862200.151 4298953.018 DGNSS 
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Номер 
по ред 

Номер/Име и 
описание, обща 
разлика [m] 

Координати и 
разлики 
X [m],  dX [m] 

Координати и 
разлики 
Y [m], dY [m] 

Координати и 
разлики 
Z [m], dZ [m] 

Забележка 

 2.454 -1.590 1.292 1.350  

  4314592.465 1862201.439 4298954.311 RTСM31-FKP 

 0.058 0.009 0.004 0.057  

  4314592.457 1862201.423 4298954.329 RTСM31-VRS 

 0.047 0.017 0.020 0.039  

5.  373 4314736.374 1862133.258 4298844.524  

  4314737.994 1862132.346 4298843.020 DGNSS 

 2.392 -1.620 0.912 1.504  

  4314736.368 1862133.254 4298844.494 RTСM31-FKP 

 0.030 0.006 0.004 0.030  

  4314736.365 1862133.251 4298844.499 RTСM31-VRS 

 0.027 0.009 0.007 0.025  

 

Решенията се получават с такава точност при продължителност от порядъка на няколко 

секунди. Разбира се, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба е необходимо 

точките да се определят три пъти за по 30 секунди. Правени са и такива изследвания, а осреднените 

от трикратното определяне резултати са близки по точност до тези резултати. Резултатите се 

получават директно в системата, в която е необходимо да бъдат. Що се отнася до диференциалните 

кодови определения – очакваната точност е по-висока, но получените резултати са такива. 

През 2016 и 2017 година са правени тестове и с други две инфраструктурни мрежи, които 

работят за територията на България – не през IP, а директно с приемник за получаване на решенията, 

по-конкретно за RTK позиционирането. Получените решения за СмартБул.Нет и Геонет дават почти 

двукратно по-добри резултати. За извършването на заснемане на различни обекти, напр. за целите 

на кадастъра, това не е проблем, но когато данните се използват като изходни за последваща 

обработка на ъглово-дължинни измервания се проявяват проблеми, най-вече за по-близко 

разположени точки от РГО. 

За мрежата CZPOS също са представени малка част от резултатите в табл. 10. Видът на 

използваните услуги с корекционни данни е записан в колона „Забележка“. В случая са ползвани 

решения от тип DGPS, MAX3C-GG, VirtualRS3C-GG, за които по-подробно описание е представено в т. 

III.2.4. В първия случай са ползвани RTCM 2.x, a във втория – RTCM 3.x съобщения за получаване на 

корекционните данни. 

Координатите са съпоставени в координатна система ETRS89, ETRF2000, epoch 2007.0, тъй като 

това е и системата, в която се предоставят корекционните данни. Тестовете са представени за точки, 

които са от локалния тестов полигон, защото всички референтни станции на територията на страната 

са включени в същата мрежа. 
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Таблица 10 – Резултати от диференциални и RTK измервания в реално време с използване на корекционни данни 
от локална инфраструктурна мрежа CZPOS 

Номер 
по ред 

Номер/Име и 
описание, обща 
разлика [m] 

Координати и 
разлики 
X [m],  dX [m] 

Координати и 
разлики 
Y [m], dY [m] 

Координати и 
разлики 
Z [m], dZ [m] 

Забележка 

1.  1 4019746.860 954129.211 4843440.334  

  4019747.525 954129.100 4843440.148 DGPS 

 0.699 -0.664 0.110 0.186  

  4019746.851 954129.203 4843440.321 MAX3C-GG 

 0.017 0.009 0.007 0.013  

  4019746.846 954129.205 4843440.327 VirtualRS3C-GG 

 0.017 0.014 0.006 0.007  

2.  2 4019781.124 954029.851 4843431.705  

  4019780.648 954029.825 4843430.984 DGPS 

 0.864 0.476 0.027 0.721  

  4019781.120 954029.846 4843431.694 MAX3C-GG 

 0.013 0.003 0.005 0.011  

  4019781.114 954029.843 4843431.691 VirtualRS3C-GG 

 0.019 0.010 0.008 0.014  

3.  3 4019821.092 953948.266 4843414.793  

  4019821.456 953948.119 4843414.602 DGPS 

 0.437 -0.364 0.147 0.191  

  4019821.083 953948.262 4843414.782 MAX3C-GG 

 0.015 0.009 0.004 0.011  

  4019821.075 953948.258 4843414.781 VirtualRS3C-GG 

 0.022 0.017 0.008 0.012  

4.  4 4019833.095 953893.379 4843415.458  

  4019832.669 953893.205 4843415.267 DGPS 

 0.498 0.426 0.174 0.192  

  4019833.091 953893.376 4843415.451 MAX3C-GG 

 0.009 0.004 0.003 0.007  

  4019833.089 953893.370 4843415.444 VirtualRS3C-GG 

 0.018 0.006 0.009 0.014  
 

И за тази мрежа решенията се получават с посочената по-горе точност при продължителност 

на измерването от порядъка на няколко секунди. Резултатите се получават директно в системата, в 

която е необходимо да бъдат. Диференциалните кодови определения се получават със субметрова 

точност, а RTK измерванията за показаните видове услуги са с точност от порядъка на 2-2.5 cm. 

III.5.4. Кодови диференциални и RTK измервания с използване на данни от EGNOS мрежата 

Част от резултатите от направените тестове са дадени в табл. 11. Видът на използваните услуги 

с корекционни данни е записан в колона „Забележка“. В случая са ползвани решения от тип DGPS 

(SOFA_2801) и Single Base RTK (SOFB_10802). Услугата с код 01 би следвало да е DGNSS, но станцията 

предава само корекции към GPS спътниците. В първия случай са ползвани RTCM 2.x, a във втория – 

RTCM 3.x съобщения за получаване на корекционните данни. Разстоянието до базовата станция е 

около 6.8 km. 
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Координатите са съпоставени в координатна система ETRS89, ETRF2005, epoch 2005.0. 

Таблица 11 – Резултати от диференциални и RTK измервания в реално време с използване на корекционни данни 
от EDAS (EGNOS) 

Номер 
по ред 

Номер/Име и 
описание, обща 
разлика [m] 

Координати и 
разлики 
X [m],  dX [m] 

Координати и 
разлики 
Y [m], dY [m] 

Координати и 
разлики 
Z [m], dZ [m] 

Забележка 

1.  374 4314787.114 1861965.311 4298869.490   

  4314786.724 1861965.046 4298869.043 DGPS 

 0.650 0.390 0.265 0.447   

  4314787.081 1861965.289 4298869.451 Single Base RTK  

 0.056 0.034 0.022 0.039   

2.  290 4314677.263 1861949.500 4298982.656   

  4314676.800 1861949.254 4298982.266 DGPS 

 0.653 0.463 0.246 0.390   

  4314677.235 1861949.488 4298982.623 Single Base RTK  

 0.045 0.028 0.013 0.033   

3.  370 4314592.474 1862201.443 4298954.368   

  4314592.151 1862201.271 4298953.888 DGPS 

 0.603 0.323 0.172 0.480   

  4314592.448 1862201.429 4298954.340 Single Base RTK  

 0.041 0.026 0.014 0.028   

4.  373 4314736.374 1862133.258 4298844.524   

  4314736.004 1862133.100 4298844.282 DGPS 

 0.470 0.371 0.158 0.243   

  4314736.360 1862133.250 4298844.498 Single Base RTK  

 0.031 0.014 0.008 0.026   
 

Решенията се получават с точност от порядъка на 3 до 5 cm при RTK измерванията и около 60 

cm за DGPS. Необходимото време за получаване на решенията е от порядъка на 10-15 секунди. 

Резултатите се получават в система WGS84 за кодовите диференциални измервания, а за RTK 

измерванията са в ETRS89, ETRF2005, epoch 2005.0. За RTK решенията не е публикувана официално 

координатната система. В случая трансформация не е прилагана, но резултатите са много близки до 

тези в БГС2005 и без да се трансформират. 

III.6. Осигуряване на възможност данните да бъдат прилагани за решаване на конкретни 
проблеми и обслужване на конкретни цели 

Данните в реално време обикновено се използват с оглед осигуряване на бързодействие и 

ефективност при работа. В повечето случаи за целта се използват различни софтуерни приложения, 

които са инсталирани на лаптоп, таблет или в контролера на приемника (в случай, че се използва 

такъв). Разгледаните в дисертационния труд методи следва да може да се прилагат директно за 

заснемане, трасиране и навигация на открито. 

По-долу са разгледани два варианта за директно използване на данните от измерванията. 

В първия случай данните от приложението RTKLIB са насочени към локален TCP сървър в NMEA 

формат. Трябва да се има предвид, че както BNC, така и RTKLIB извеждат данни в NMEA, но 
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координатите на точките са с повече значещи цифри от стандартния формат. По-долу на фиг. 18 са 

показани настройки за извеждане на данните. 

 

Фигура 18 – Настройки за извеждане на данни в NMEA формат от RTKLIB към локален TCP сървър 
 

След стартиране на работата на приложението в избрания режим се стартира и ГИС софтуер – 

в случая QGIS. Тъй като ГИС платформата е с отворен код, към нея е добавена форма от Qt (фиг. 19) 

и с програмният език Python е създаден интерфейс за четене на данни от TCP сървъра в определени 

формати. На фигурата по-долу е представено четене на данни от поток в NMEA формат. 

 

Фигура 19 – Форма, в която се визуализират данните от приложението, изпратени към локален TCP сървър 
 

След като през интерфейса започнат да се предават данни, регистрацията на точките към 

базата данни става с бутона Track Points, с който се регистрира съответния запис, за който може да 

се въведат допълнителни атрибути, да се направи класификация на обекта и т.н. – фиг. 20. 
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Фигура 20 – Регистрация на записи в базата, въвеждане на допълнителни атрибути и класификация 
 

Регистрацията в реално време на данните става в PostgreSQL база данни с използване на 

разширение за работа с пространствени данни PostGIS. Така точките се регистрират по начинът, по 

който са получени данните за тях от решението. Подобен метод на работа е приложим в случаите, 

когато данните се получават при потребителя директно на компютър или таблет, където се 

изпълнява регистрацията, т.е. за десктоп или настолни системи. 

Друг начин за директно приложение на получените данни е с използване на данните в уеб 

среда. Решенията може да се интегрират в съответен формат и в софтуерни системи, достъпни през 

интернет браузър, които може да се използват от настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилно 

устройство без на тях да има инсталиран допълнителен софтуер. Подобна система може да служи 

за проследяване местоположението на дадено устройство върху карта (ГНСС приемник, мобилен 

телефон с ГНСС чип или друго), чрез получаване на данни от него. Местоположението на 

проследяваният обект се визуализира на карта в уеб системата, като за него са достъпни данни както 

за местоположението, така за скоростта и посоката му на движение. Ако системата запазва история 

за данните на потребителите, то тогава са възможни справки за предходни и настоящи маршрути и 

други. 

Основните компоненти на подобна системата включват сървър, геопространствена база 

данни, ГНСС устройства, потребителски интерфейс и други. По-долу е показан пример за директно 

приложение на получените данни в уеб среда като за целта са използвани GeoServer и PostgreSQL 

база данни с разширение PostGIS, а интерфейсът е разработен с HTML, CSS и JavaScript. 

Регистрацията на данните от клиента към сървъра става с PHP. На фиг. 21 са представени изгледи от 

разработени уеб страници за подобна система, а на фиг. 22 са дадени изгледи при работа в реално 

време. 
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Фигура 21 – Изгледи от разработени уеб страници за приложение на получените данни в уеб среда 

 

Фигура 22 – Изгледи при работа на системата в реално време 
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 Публикуването на базовата карта и данните от проследяваното устройство в изгледа на 

картата на уеб страницата става чрез стандартизирани услуги за пренос на пространствени данни 

през интернет – Web Services на OGC. 

Това, което се осигурява като допълнителна възможност при използването на данните през 

ГИС среда е възможността за използване на пълен набор от координатни системи и различни видове 

трансформационни модели. 

През Reprojection console на GeoServer може от Transformation Details да се задават т.нар. 

Coordinate Operations, които да обединяват повече от един трансформационни модели. Например 

за трансформация на данни от реализация на една глобална система към друга локална система е 

необходимо да се премине през серия от трансформации на данните. Синтаксисът за заявка за 

смяна на координатна система в WKT формат е следния: 

<source CRS code>,<target CRS code>=<WKT math transform> 

Всички налични в http://www.epsg-registry.org/ координатни системи и т.нар. операции, които 

включват различни видове трансформационни модели са достъпни в WKT формат и може директно 

да се зададат в реда, в който да се изпълняват, като от гледна точка на изпълнението това 

представлява конкатенация от трансформационни модели, които имат следната структура: 

source CRS, target CRS = CONCAT_MT[ \ 
  PARAM_MT[…………], \ 
  …… 

  PARAM_MT[…………], \]. 

Напр. ако са изпълнявани ГНСС измервания към определена епоха на ITRF2014, то  резултатите 

в първо трябва да се върнат към базовата епоха на реализацията на дадена система чрез операция 

от типа PARAM_MT [“Affine”, [Parameter, Parameter …], където като параметри за тримерно 

отместване се подават произведения от броя на изминалите епохи (от базовата до текущата) и 

скоростите на точките. Като следващ трансформационен модел се добавя прехода от ITRF към 

предишни реализации за същата епоха и накрая се минава към съответната реализация на ETRF. 

Като последна стъпка се добавя и смяната на епохата в ETRF и се задава проекция. 

Ако предположим, че измерванията са направени към епоха 2018.74 в ITRF2014, то това 

означава, че трябва да се умножат скоростите на дадената точка с техните знаци по 8.74 и да се 

извадят от координатите на точката. След това, за да се получат координатите в епоха 2010.0, която 

е базовата за системата, те се задават като транслация. От там последователно се прилагат 

параметри за преход от ITRF2014 към ITRF2008, от ITRF2008 към ITRF2005 и след това към ETRF2005. 

До тук всички изчисления се извършват към епоха 2010.0. До епоха 2005.0 се преминава като се 

вземат скоростите на точките (вече в система ETRF) умножат се по 5 и се извадят и едва след това се 

задава проекционна система. Описаният модел е приложим за територията на България. 

Проекционната система в случая е с EPSG код 7801 – фиг. 23. 

http://www.epsg-registry.org/
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Фигура 23 –  Проекционната система за територията на България – EPSG 7801 
 

По аналогичен начин се представя и трансформацията на данни за територията на Чехия. Ако 

предположим, че измерванията отново са направени към епоха 2018.74 в ITRF2014, то това 

означава, че трябва да умножим скоростите на дадената точка с техните знаци по 8.74 и да ги 

извадим от координатите на точката. След това те се задават като транслация, за да получим 

координати в епоха 2010.0, която е базовата за системата. От там последователно се прилагат 

параметри за преход от ITRF2014 към ITRF2008, от ITRF2008 към ITRF2005, от ITRF2005 към ITRF2000 

и след това към ETRF2000. До тук всички изчисления се извършват към епоха 2010.0. До епоха 2007.0 

се преминава като се вземат скоростите на точките (вече в система ETRF) умножат се по 3 и се 

извадят и едва след това се задава проекционна система. Описаният модел е приложим за 

територията на Чехия. Проекционната система в случая е 5514 – представена е на фиг. 24 като данни 

от регистъра на EPSG. 

 

Фигура 24 –  Проекционната система за територията на Чехия EPSG 5514 
 

Тази проекционна система не е особено надеждна като модел, тъй като наподобява по 

дефиниция българската система 1970 г. Дефиницията ѝ е дадена за елипсоид на Бесел и в 

описанието ѝ се включва отместване между този елипсоид и WGS84. При работа за прецизни 

определения и оценки е добре да се работи директно с трансформационния модел до система 

ETRF2000, епоха 2007.0. 
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Изводи към Глава III: 

В тази глава е представена методология за анализ на емпиричните данни, получени при 

проведените експерименти за ГНСС позициониране в реално време.  

Методологията на изследванията включва: 

 начините за конфигуриране на оборудването за предаване на данни в реално 

време; 

 видовете услуги с корекционни данни и възможността за използването им; 

 принципът на работа на софтуерните приложения, чрез които се комбинират 

данните и се получават решенията в реално време; 

 трансформации на данните за представянето им в различни координатни системи; 

 осигуряването на възможност за директното им приложение за решаване на 

конкретни проблеми и обслужване на конкретни цели. 

Представени са част от емпирично получените при тестовете резултати.  

Представена е технология за ефективно използване на получените в реално време данни в 

ГИС среда. 

Дадени са модели за трансформации за въвеждане на данните за директни приложения в 

локални системи. 
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ГЛАВА IV – Обобщение на резултатите и основни изводи от направените 

изследвания. Заключение 

Обект на изследването са методите за ГНСС позициониране в реално време, а предмет на 
изследването са точността и ефективността на тези методи. 

В дисертационния труд са разгледани и анализирани теоретичните модели и са представени 

резултатите от изследванията на автора върху точността и ефективността на методите за ГНСС 

позициониране в реално време на база на получени емпирични данни. Актуалността на проблема 

се обуславя от широкото практическо приложение на тези методи и нивото на развитието до 

момента на ГНСС системите, методите за позициониране, оборудването, специализираните 

софтуерни приложения и форматите на данни, чрез които се получават решенията в реално време.  

Разгледани са и теоретичните постановки и моделите, въз основа на които се определя 
точността на методите за ГНСС позициониране в реално време. Съобразно посочените в 
литературните източници твърдения са направени изследвания и анализи чрез използване на 
различни методи на работа. В табл. 12 е представено обобщение на резултатите, получени при 
направените изследвания от гледна точка на зададените в II.4. критерии за точност и ефективност. 

Таблица 12 – Oбобщение на резултатите, получени при направените изследвания от гледна точка на 
изведените критерии за точност и ефективност 

Критерии за 
оценка на 
точността и 
ефективността 

Абсолютно 
позициониране 
чрез кодови 
измервания 

Абсолютно позициониране 
чрез кодови измервания и 
измервания на фазите на 
носещите честоти (прецизно 
позициониране в реално 
време) 

Мрежово 
диференциално 
позициониране чрез 
кодови измервания и 
измервания на фазите 
на носещите честоти 

Приложимост на метода, възможности 

Използване на 
една или повече 
глобални 
навигационни 
спътникови 
системи за 
получаване на 
решението. 
 
Точност въз 
основа на 
направения 
анализ на 
получените 
емпирични 
данни. 

Може да се 
използват една, 
няколко или 
всички ГНСС. 
Постигната 
точност като 
средна оценка: 
За GPS 
системата:  
6-6.5 m 
За GPS и GLONASS 
системите:  
4-4.5 m 
За всички 
системи: 
10-10.5 m 
Вариации: 
 от 2 до 13 m 
 

Може да се използват GPS и 
GLONASS системите, тъй като 
за тях има стандартизирани 
корекции, които се получават 
в реално време. За 
предпочитане е да се 
използват едновременно 
двете системи, тъй като така 
се увеличава броят на 
спътниците и се намалява 
времето за получаване на 
сходимост на решението. 
Постигната точност като 
средна оценка: 
За GPS и GLONASS системите:  
35 cm по положение и 70  cm 
по височина  
Вариации в план и по вис-на: 
 от 0.1 до 0.6 и от 0.3 до 1.2 

Може да се използват 
една, няколко или 
всички ГНСС – в зави-
симост от видовете 
корекционни данни, 
които се приемат. 
Постигната 
точност като средна 
оценка: 
За GPS и GLONASS 
системите:  
0.5-2.5 m за кодови 
изм.* 
2-5 сm за фазови 
изм.** 
Вариации: 
от 0.3 до 3.5 m * 
от 0.8 до 7.3 cm ** 
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Критерии за 
оценка на 
точността и 
ефективността 

Абсолютно 
позициониране 
чрез кодови 
измервания 

Абсолютно позициониране 
чрез кодови измервания и 
измервания на фазите на 
носещите честоти (прецизно 
позициониране в реално 
време) 

Мрежово 
диференциално 
позициониране чрез 
кодови измервания и 
измервания на фазите 
на носещите честоти 

Вид на 
спътниковите 
сигнали и брой 
на носещите 
честоти. 

Може да се 
използват един, 
няколко или 
всички сигнали и 
всички честоти за 
съответните ГНСС. 

Може да се използват един, 
няколко или всички сигнали и 
всички честоти за GPS и 
GLONASS. 

Може да се използват 
един, няколко или 
всички сигнали и 
всички честоти. 

Вид на 
измерванията – 
кодови и/или 
фазови. 

Кодови 
измервания. 

Кодови измервания и 
измервания на фазите на 
носещите честоти. 

Кодови измервания и 
измервания на фазите 
на носещите честоти – 
съотв. за кодово и RTK 
диференциално 
позициониране. 

Източници на 
грешки и 
моделиране на 
влиянието им 
върху 
резултатите от 
ГНСС 
измерванията. 

Може да се 
използват различ-
ни модели за 
влиянието на 
източниците на 
грешки върху 
резултатите от 
ГНСС 
измерванията. 

Необходимо е да се използват 
различни модели за 
влиянието на източниците на 
грешки върху резултатите от 
ГНСС измерванията. 

Необходимо е да се 
използват различни 
модели за влиянието 
на източниците на 
грешки върху 
резултатите от ГНСС 
измерванията.  

Математически 
модели за 
позициониране. 

Моделите за 
позициониране 
може да се 
прилагат 
директно от 
приемника или 
извън него. 

Моделите за позициониране 
може да се прилагат директно 
от приемника само ако 
устройството му и софтуера в 
него позволява това. Във 
всички други случаи 
решението се получава във 
външни специализирани 
софтуерни продукти. 

Повечето приемници 
имат възможността да 
прилагат такива 
модели за позициони-
ране, но решението 
може да се получава и 
във външни специали-
зирани софтуерни 
продукти. 

Възможност за 
използване на 
корекционни 
данни и 
повишаване на 
точността при 
позициониране; 

Не се използват 
корекции. 

Да, необходими са 
корекционни данни.  

Да, необходими са 
корекционни данни. 



75 

Критерии за 
оценка на 
точността и 
ефективността 

Абсолютно 
позициониране 
чрез кодови 
измервания 

Абсолютно позициониране 
чрез кодови измервания и 
измервания на фазите на 
носещите честоти (прецизно 
позициониране в реално 
време) 

Мрежово 
диференциално 
позициониране чрез 
кодови измервания и 
измервания на фазите 
на носещите честоти 

Вида на данните, 
които се 
използват за 
получаване на 
решението. 

Не се използват. От значение е вида на 
корекциите, които се приемат 
и скоростта, с която се 
обновяват данните. 

От значение е вида на 
корекциите, които се 
приемат и скоростта, с 
която се обновяват 
данните. 

Възможни приложения съобразно получената точност 

За създаване на 
РГО – точност 
под 5 cm по 
положение и 
височина. 

Не. Не. Да – за позициониране 
с измервания на 
фазите на носещите 
честоти. 
Не – за позициониране 
с използване на 
кодови измервания. 

За трасиране и 
заснемане на 
различни обекти 
– точност от 
порядъка на 5-10 
cm по 
положение и 
височина. 

Не. Да, но е необходим дълъг 
период от време за постигане 
на такава точност (2 и повече 
часа). Практически, така се 
обезсмисля идеята за работа в 
реално време. 

Да – за позициониране 
с измервания на 
фазите на носещите 
честоти. 
Не – за позициониране 
с използване на 
кодови измервания. 

За набиране на 
геопространстве
ни данни за 
използване в 
различни 
географски 
информационни 
системи и 
прецизна 
навигация – 
точност от 
порядъка на 10-
50 cm. 

Не. Да – решение с точност от 
такъв порядък се получава за 
10-15 минути. 

Да. 

За навигация и 
картографиране 
– над 50 cm. 

Да, в зависимост 
от поставената 
цел (ако 
точността, която 
се изисква е от 
порядъка на 10-15 
m). 

Да – решение с точност от 
метров и субметров порядък 
може да се получи за 2-3 
минути. 

Да. 
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Критерии за 
оценка на 
точността и 
ефективността 

Абсолютно 
позициониране 
чрез кодови 
измервания 

Абсолютно позициониране 
чрез кодови измервания и 
измервания на фазите на 
носещите честоти (прецизно 
позициониране в реално 
време) 

Мрежово 
диференциално 
позициониране чрез 
кодови измервания и 
измервания на фазите 
на носещите честоти 

Ефективност 

Продължител-
ност на 
измерването за 
получаване на 
решението. 

Под минута.  2-3 минути за получаване 
на сходимост и точност в 
метровия диапазон; 

 10-15 минути за 
получаване на сходимост 
и точност в метровия 
диапазон; 

 около 2 часа за 
получаване на сходимост 
и точност в дециметровия 
или сантиметров 
диапазон; 

 

Под минута. 

Изисквания към 
потребителската 
апаратура за 
поддръжка на 
определени 
математически 
модели и 
алгоритми за 
работа. 

Не. Да. Да. 

Необходимостта 
от корекционни 
данни. 

Не. Да. Да. 

Необходимост 
от трансфор-
мация на 
данните в друга 
координатната 
система 

Точността на 
резултатите е 
такава, че може и 
да не се прилага 
трансформация. 

Да. Решенията се получават в 
глобална или локална система 
и при използването им за 
всяка цел, за която трябва да 
се използва различна система 
е необходима 
трансформация. 

В общия случай 
инфраструктурните 
мрежи се изграждат за 
територията на дадена 
страна и корекциите, 
които се предават са в 
съответната приета за 
същата територия 
система. 
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Критерии за 
оценка на 
точността и 
ефективността 

Абсолютно 
позициониране 
чрез кодови 
измервания 

Абсолютно позициониране 
чрез кодови измервания и 
измервания на фазите на 
носещите честоти (прецизно 
позициониране в реално 
време) 

Мрежово 
диференциално 
позициониране чрез 
кодови измервания и 
измервания на фазите 
на носещите честоти 

Възможност 
данните да се 
интегрират в 
различни 
системи за 
обслужване на 
конкретни 
приложения, т.е. 
възможността да 
се добави 
стойност за 
потребителя. 

Да. Да. В общия случай е 
необходима трансформация. 

Да. Трансформация се 
прави само в случай, 
че данните не са в 
приетата система. 

 

Като изводи от представеното в табл. 12 обобщение може да се каже следното: 

При абсолютните методи за позициониране с използване на кодови псевдоразстояния се 
осигуряват точност от порядъка на няколко метра до 10 и повече, в зависимост от условията на 
извършване на измерванията. Решението се получава много бързо и е допустимо за всички 
приложения, които не изискват по-висока точност. 

Методът PPP-RT (или Real Time Precise Point Positioning – PPP-RT или RT-PPP) има глобално 
покритие. Точността на прилагането му е субметровия и дециметровия диапазон, в зависимост от 
продължителността на измерванията и режима на работа. При този метод обаче се налага 
допълнително трансформиране на координатите, за получаването им в локалните системи, които 
се използват на територията на различните страни. 

При използване на изградена наземна инфраструктура с по-голяма гъстота на базовите 
станции може да се използва диференциално кодово или RTK позициониране. Точността на тeзи 
методи е в метровия, субметров или сантиметровия диапазон. Най-точен и ефективен от тези 
методи е RTK метода, като точността му е от порядъка на 2 до 5 cm, а времето за получаване на 
решение е около минута. 
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Самооценка на приносните моменти в дисертационния труд  

Основните резултати са обобщени в следните претенции за научно-приложни приноси: 

 

1. Извършен е анализ на състоянието и развитието на спътниковите системи, 
свързаните с това референтни координатни системи, системи за време, видовете 
спътникови орбити и орбитни данни, спътниковите сигнали, т.нар. усилващи 
системи и оборудването. 

2. Направена е класификация на методите за ГНСС позициониране в реално време 
според видовете измервания и математическите модели, чрез които се получават 
решенията, вкл. източниците на грешки, влияещи върху всеки тип решение, 
видовете корекции и форматите на данните; 

3. Изведени са критерии и е представена методология за анализ на емпиричните 
данни, получени при проведените експерименти за ГНСС позициониране в реално 
време по отношение на точността и ефективността; 

4. Направен е анализ на точността и ефективността на получените решения на база 

емпирични данни, като методите са съпоставени по точност и са класифицирани 

съобразно възможните приложения; 

5. Създадени са модели за трансформация и въвеждане на данните за директни 
приложения в локални системи за територията на България и Чехия; 

6. Предложена е технология за ефективно използване на получените данни в ГИС 
среда – както за настолни, така и за уеб базирани системи. 
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Публикации и доклади, свързани с темата на дисертационния труд  

1. Публикация: Илиева, Т., Комуникационни протоколи и формати за пренос на данни, 

използвани при кинематични ГНСС измервания в реално време, Годишник на УАСГ, том XLV, св. 

III, 2013. 

Резюме: През последните години кинематичните ГНСС измервания, извършвани в реално 

време, намират все по-широко приложение в геодезическата практика. Те осигуряват точност 

от порядъка на няколко сантиметра, която се постига за по-малко от една минута, затова и 

използването им става все по-масово, като тази тенденция се наблюдава не само в България, 

но и навсякъде по света.  

В тази статия е направен преглед на: общите принципи, валидни при кинематичните ГНСС 

измервания, извършвани в реално време; видовете комуникационни връзки и комуникационни 

канали; комуникационните протоколи и форматите на данните, ползвани при тези измервания. 

Представен е анализ на резултати от извършени практически тестове. 

2. Публикация: Илиева, Т., Софтуерни приложения с отворен код за прецизно ГНСС 

позициониране в реално време – общи принципи и функционалност, Годишник на УАСГ, том 50, 

бр.1, 2017. 

Резюме: В статията е направен преглед на теоретичния модел за прецизно ГНСС по-

зициониране в реално време, източниците на грешки, влияещи върху решенията и начините за 

намаляване на тяхното влияние. Разгледани са също услугите с корекционни данни, които се 

предоставят от Международната ГНСС служба. 

В тази връзка е представена функционалността и е направена съпоставка за това как две 

различни софтуерни приложения с отворен код прилагат описания теоретичен модел. 

3. Доклад – постер: Ilieva, T., Application of standard and advanced open source GIS software 

functionality for analysis of coordinates obtained by GNSS measurements, EGU General Assembly, 17-

22 April 2016, Vienna, Austria. 

Abstract: Currently there is wide variety of GNSS measurements used in the geodetic practice. The 

coordinates obtained by static, kinematic or precise point positioning GNSS measurements could be 

analyzed by using the standard functionality of any GIS software, but the open source ones give to the users 

an opportunity to make themselves advanced functionality. There is an option the coordinates obtained by 

measurements to be stored in spatial geodatabase and information for the precision and time of 

measurement to be added. The data could be visualized in different coordinate systems and projections 

and analyzed by applying different types of spatial analysis. The process also could be automated in high 

degree.  

An example with test data is prepared. It includes automated loading of files with coordinates 

obtained by GNSS measurements and additional information for the precision and the time of 

measurements. Standard and advanced open source GIS software functionality is used for automation of 

the analysis process. Also, graph theory is implemented for making time series of the data stored in the 

spatial geodatabase. 
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4. Доклад – презентация: Ilieva, T., Sv. Gekov, Development of interface for GNSS and GIS 

integration by using free open source software, International Association of Geodesy (IAG), Commission 

4 Symposium, Positioning and Applications, 04-07 September 2016, Wroclaw, Poland. 

Abstract: In the last few years, GNSS and GIS are widely applied in the geodetic practice and their 

common use is proved to be very productive and efficient. Another trend which is really popular lately is 

the use of open source software, which gives the users the opportunity to contribute to the development 

of GIS and also create their own tools and applications according to the needs of the community . 

Our current research is related to the integration of GNSS and GIS by using RTKLIB and QGIS open 

source software and developing interface for real time GNSS measurements in GIS environment. The 

interface developed by using the C++ and Python programming languages and its purpose is to serve as a 

helpful tool for mapping applications. Through this interface different sets of attribute data for the 

measurements and their accuracy could be stored and the results could be divided, classified and analyzed 

in different ways. 

5. Доклад – постер: Ilieva, T., Sv. Gekov, Accuracy assessment of the Precise Point Positioning 

method applied for surveys and tracking moving objects in GIS environment, EGU General Assembly, 23-

28 April 2017, Vienna, Austria. 

Abstract: The Precise Point Positioning (PPP) method gives the users the opportunity to determine 

point locations using a single GNSS receiver. The accuracy of the determined by PPP point locations is better 

in comparison to the standard point positioning, due to the precise satellite orbit and clock corrections that 

are developed and maintained by the International GNSS Service (IGS).  

The aim of our current research is the accuracy assessment of the PPP method applied for surveys 

and tracking moving objects in GIS environment. The PPP data is collected by using preliminary developed 

by us software application that allows different sets of attribute data for the measurements and their 

accuracy to be used. The results from the PPP measurements are directly compared within the geospatial 

database to different other sets of terrestrial data - measurements obtained by total stations, real time 

kinematic and static GNSS. 

6. Доклад – презентация: Илиева, Т., Св. Геков, Реализация на ГНСС базирана система за 

проследяване на движещи се обекти в уеб среда, Международна юбилейна научна конференция 

„75 години УАСГ“,  1 – 3 ноември 2017, УАСГ, София, България. 

Резюме: Предмет на настоящото изследване е специфицирането на информационни 

структури в геопространствена база данни за получаване на ГНСС решения в реално време, с 

използването на различни формати на данните. Проследяване движението на различни обекти, 

които са оборудвани с ГНСС приемници, е възможно с използването на подобен род системи и 

може да бъде осъществено по всяко време и от всяко място, чрез достъп до данните през 

интернет. 
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