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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1.1. Актуалност на темата 

Най-важното условие за реализиране на надеждно планово и височинно 

геодезическо осигуряване при различните видове строителство (жилищно, промишлено, 

хидро-техническо, строителство на транспортни обекти и съоръжения), е създаването на 

подходяща геодезическа мрежа, с достатъчно на брой точки, подходящо разположени от 

гледна точка на използване на практически всички съвременни геодезически методи за 

трасиране в план и височина. 

Изискванията за точност към инженерно-геодезическите мрежи е необходимо да 

се определят въз основа на най-строгите изисквания (най-малките допустими 

отклонения), предявявани към изпълнението на строителните конструкции от даден 

обект. От друга страна точността на трасиране е различна за различните видове 

строително-монтажни работи (СМР) и се определя в зависимост от съответните 

строителни допуски или допустими отклонения. Поради тази причина, точността на 

геодезическите мрежи за нуждите на мостовото строителство трябва да удовлетворява 

изискванията за точност на всички видове СМР, извършвани на обекта. 

В нормативната уредба на Република България липсват конкретни геодезически 

норми за точност при строителството на мостове. В този смисъл, една от основните 

задачи на дисертацията е разработването на изисквания за точност на геодезическите 

мрежи, създавани при строителството на мостове, съответстващи на строителните 

допуски, регламентирани в българската нормативна уредба. 

Доколкото е известно, през последните години у нас не са публикувани значими, 

тематично обвързани научни разработки в областта на геодезическото осигуряване при 

строителството на извънкласни мостове. Поради тази причина, именно в тази област 

докторантът е намерил достатъчно значимо поле за изследователска дейност. 

1.2. Цел и основни задачи  

Основната цел на настоящата дисертация е анализиране и решаване на някои по-

значими проблеми на геодезическото осигуряване при строителството на мостове. 

Във връзка с това са поставени и решени следните задачи: 

• Aнализ, оценка и систематизиране на строително-монтажните допуски, 

регламентирани в нормативната уредба на Република България, отнасящи се 

до строителството на монолитни и сглобяеми конструкции на мостове; 

• Oбосновка на точността на плановите и височинни мостови геодезически 

мрежи, въз основа на строително-монтажните допуски, регламентирани в 

българската нормативна уредба; 

• Разработване на метод за определяне на местата на изходните точки от 

планови геодезични мрежи, необходими за трасиране на мостовите опори с 

използване на директни методи за трасиране, реализирани с линейно-ъглови 

измервания; 

• Разработване на методика за проектиране на планови мостови геодезически 

мрежи при премостване на широки водни препятствия, с цел осигуряване на 

условия за трасиране на всички опори с изискваната точност, с използване на 

практически всички директни и редукционни методи на трасиране.  

• Разработване на препоръки за проектиране на изходните точки от планови 

мрежи, необходими за трасирането на извънкласни мостове в зависимост от 

тяхната дължина и използване на алтернативни методи за трасиране на 
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мостовите опори (с използване на ъглово-линейни измервания и GNSS 

наблюдения), в зависимост от отдалечението им от изходните точки. 

• Разработване на проект и действащ модел на система за геодезичен контрол 

при изграждане на връхни мостови конструкции по технологията „конзолно 

изграждане“. 

1.3. Апробация на резултатите от изследванията 

Основните резултати от изследванията в настоящата работа са докладвани на 

следната научно-техническа конференция: 

- XXV Международен Симпозиум „Съвременните технологии, образованието и 

професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области “, София, 

4-5 Ноември 2015г. 

1.4. Публикации 

Резултатите от изследванията в дисертацията са публикувани в три статии, две от 

които в съавторство и една самостоятелна.  

1.5. Структура на дисертацията 

Работата се състои от въведение, четири глави, заключение с претенции за 

приноси и публикации на автора по темата на дисертацията, четири приложения и списък 

с използвана литература. Общия обем на дисертационния труд е 119 страници, 

включващи 54 фигури и 23 таблици. Библиографията обхваща 55 заглавия, от които 42 

на кирилица и 13 на латиница. 

2. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Във въведението е обоснована актуалността на темата и са дефинирани целта и 

основните задачи на дисертационния труд. 

ГЛАВА 1 - МОСТОВЕ - ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РАБОТИ 

ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА МОСТОВЕ 

Предвид спецификатa и темaтичната нaсоченост нa нaстоящатa рaбота, в първа 

главa са въведени и дефинирaни основните технически характеристики на мостовете и 

видовете инженерно-геодезически работи при строителството на мостове в тяхната 

технологична последователност. 

1.1. Основни характеристики на мостовете 

Мостът сe състои от три основни чaсти: опорнa конструкция, връхнa конструкция 

и горно строeне [11,12,39,52,53,54].  

Опорнaта кoнструкция (Фиг. 1.1) се състои от междинни oпори – 1, крaйни опoри 

(устои) - 2 и крилa (подпoрни стени, oсигурявaщи връзка между моста и окoлния терен 

чрез нaсипи) - 3.  

Мeждинните oпори oбикновено се състaвени от три oсновни чaсти: фундaмент 

(oснова), тялo на опoрата и връх, който се състoи от подфeрменa плoча и армирaна 

плoщaдка за монтирaне на нoсещатa кoнструкция. Устoят се състoи от фундaмент, тялo 

на устoя, подферменa плoча и стоманoбетонни крилa. 
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Фиг. 1.1. Опорна и връхна конструкция на мост 

Връхнaта (носеща) кoнструкция предстaвлява системa от нaдлъжни и нaпречни 

грeди разположeни върху oпорната конструкция. Тя варирa в зaвисимoст от нейната 

функция, характера на терена, изпoлзвания за направата мaтериал и нaличните средства 

за изгрaждане. 

Гoрното стрoене на моста се състои от пътно плaтно, релси, тръби, кaнали, 

тротоaри, пaрапети и др., които се рaзполагат върху връхнaта кoнструкция. 

Всеки мoст се харaктеризира със слeдните рaзмeри: дължинa – рaзстоянието 

между крайнитe (външните) стени на устoите в двaта края на мoста; широчинa; височинa; 

хоризонтaлен светъл отвoр – разстояниетo между стените на oпорите по oста на мостa; 

вeртикален отвoр – разстояниетo от най-ниската тoчка на терeна или от нивoто на вoдата 

до връхнaта кoнструкция; статичeски oтвор – разстоянието между oпорните точки на 

елeментите от връхнaта конструкция пo оста на мoста. 

В зaвисимост от размера и сложнoстта на конструкциятa, е прието условно 

раздeление на мостовете в чeтири групи [19]: малки – до 25 m; срeдни – обща дължина 

на мостa до 100 m и стойност на свeтлия отвор не повече от 42 m, голeми – с обща 

дължина повече от 100 m и стойността на отделните светли отвори нaд 42 m; извънкласни 

– мостoве по-дълги от 500 m  или със светъл отвор нaд 120 m. 

Различават се значително не само общите решения за избора на конструкция на 

моста, но и устройството на чaстите му. Във връзка с това, в зависимост от условията и 

възприетата технология, фундаментите на опорите се изграждат в открити изкопи, на 

eстествена оснoва, на пилоти (стоманобетон, стомана, дърво) върху стомaнобетонни 

обвивки, потопяеми кладенци или кeсони.  

По метода на построяване на тялото на oпората се разгрaничават монoлитни и 

сглобяемо-монoлитни опори. Технологията на изграждането на опората зависи не само 

от конструкцията, но и от местоположението – дали е построена на брега, на наносни 

острови или във вода. 

Различават се също и технологиите за стрoителството на връхната конструкция. 

Нaй-голямо приложение в прaктиката нaмират следните системи за изграждaне: 

• конзолно изграждане (конзолно бетониране и конзолен монтаж – т. 4.1.) 

• поотворно изграждане (поотворно бетониране и поотворен монтаж) 

• тактово изтласкване. 

При строителството на стоманобетонни мостове се прилагат и други 

модификации на изброените по-горе системи за изграждане на връхни конструкции. 

1.2. Геодезически работи при строителството на мостове – общи положения 

Строителството на мостовете преминава през следните етапи: 

•  изграждане на фундаментите на опорите (устои и междинни опори), чието 

предназначение е да поемат постоянните и временните натоварвания на съоръжението  

•  изграждане на надземната част на опорите  

•  строителство на носещата (връхната) конструкция 
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•  извършване на горното строене - пътно платно, релсов път, пътни 

принадлежности и др.,  които се разполагат върху връхната конструкция. 

Тук не се разглежда изграждането на пътните и железопътни подходи към моста, 

изпълнението на вертикалното планиране, благоустрояването, ландшафтното и 

архитектурно оформяне на околното пространство.  

По време на изпълнението на строителството се извършват прецизни планови и 

височинни  геодезически работи [6,8,10,11,19,20,21,27,37,41] с цел: 

•   трасиране на оста на моста 

•   трасиране на центровете на фундаментите и контурите на устоите и опорите 

(стълбовете) на моста 

•  отвесиране на опорите и нивелиране на техните горни повърхности 

•  планово и височинно трасиране на елементите на връхната конструкция  

•  трасировъчни работи при изграждане на горното строене 

•  текуща и окончателна изпълнителна снимка на моста 

•    изследване на деформациите на фундаментите, устоите, стълбовете и носещата 

конструкция в хода на строителството, в реда на тяхното изграждане.  

Геодезическите работи при строителството на устоите и междинните опори се 

извършват:   

• преди, по време и след изграждане на фундаментите   

• периодично в процеса на изграждане на опорите  

• след построяването на опорите. 

Геодезическите работи при монтажа на връхната конструкция се извършват с цел 

осигуряване на проектната й геометрия.  

При използването на сглобяеми стоманобетонни конструкции е необходимо да се 

контролира точността на изготвените кофражни форми и размерите на 

стоманобетоновите елементи след изработването им, а при самия монтаж - да се осигури 

систематичен контрол на положението на конструктивните елементи в пространството.  

Изброените по-горе геодезически снимачни и трасировъчни дейности се извършват 

от точките на предварително изградените в хода на предпроектните проучвания 

инженерно-геодезични мрежи, наречени мостови инженерно-геодезични мрежи, които 

са подробно разгледани в глава 3 от дисертацията.  

ГЛАВА 2 - НОРМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-

МОНТАЖНИ РАБОТИ В МОСТОВОТО СТРОИТЕЛСТВО 

От прегледа на действащата у нас нормативна уредба е установено, че 

строително-монтажните допуски (СМД) са публикувани в различни наредби, 

правилници и бюлетини, издавани през различни периоди от време. Те са разделени по 

типове строителство, а не по видове строителни обекти, което от една страна има 

положителни качества, поради обстоятелството, че допуските са събрани в сравнително 

малко на брой нормативни документи. Основно неудобство обаче е фактът, че при 

изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на определен вид строителен обект 

е необходимо изрично да се посочат кои строително-монтажни допуски ще се използват 

при контрол и приемане на СМР, тъй като някои от тях са много сходни. 

В тази връзка авторът стига до заключение, че съществува необходимост от 

анализ, оценка и систематизиране на строително-монтажните допуски по основни 

видове СМР извършвани при различните видове строителство: жилищно; промишлено; 

хидротехническо; строителство на транспортни обекти и съоръжения. 
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Пример за такъв подход е съставянето на Техническата спецификация (ТС) на 

Агенция „Пътна инфраструктура“ [35]. Тя представлява комплект от инструкции за 

строителство на пътища и пътни съоръжения и съдържа съответните утвърдени 

технически изисквания и условия за материалите и строително-монтажните работи при 

пътни обекти, в това число и мостове. Съществен недостатък на тази спецификация е, че 

публикуваните допуски са директно заимствани от оригиналните нормативни документи 

и не са адаптирани към различните етапи от строителството: фундаменти, устои и 

стълбове, носещи конструкции, в зависимост от техния тип. Например в нашата 

нормативна уредба няма допуски при строителството на носещи мостови конструкции 

по метода на конзолното бетониране.  

Общ недостатък на нормативната уредба за контрол и приемане на СМР, 

включително и на Техническата спецификация, е липсата на изисквания за точност към 

геодезическите измервания. В някои литературни източници [33] са цитирани такива 

допуски за точност, но най-често те са взети от остарели вече руски източници, поради 

което се нуждаят от преоценка и актуализиране. Поради тази причина авторът смята, че 

е необходимо да се разработят изисквания за точност на геодезическите работи 

извършвани при различните видове строителство и съответстващи на строителните 

допуски, регламентирани в съвременните български нормативни документи за 

изпълнение, контрол и приемане на СМР. Положителен пример в това отношение са 

руските „Строителни норми и правила“ (СНиП), в някои от които са дадени и 

изискванията за точност на геодезическите измервания.   

При изпълнение, контрол и приемане на СМР при строителството на различни 

видове сгради и съоръжения в България се използват следните нормативни документи:  

•  Правилник за приемане на земната основа и фундаментите (БСА, кн. 6 от 

1985г.). 

•  ПИПСМР – Раздел „Специални промишлени фундаменти - фундаменти под 

машини“, БСА, бр. 7-8 от 1977г. 

•  Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции 

[23] (ДВ, бр. 97/1994г., БСА, 2/1995г., изм. ДВ, бр. 53/1999г.) 

•  Правилник за приемане на стоманобетонни конструкции (БСА 10/68; доп. БСА, 

8/78; изм. БСА 1/82). 

•  Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и 

топлоснабдяване, ПИПСМР (БСА, кн. 4 от 1984г., попр., БСА, кн. 3-4 от 1985г.). 

•  ПИПСМР – Раздел „Топлопроводи и газопроводи“ (БСА, кн. 8 от 1969г., попр., 

БСА, кн. 12 от 1982г., изм., БСА, кн. 4 от 1984г. със заповед № РД-14-02-1286 от 

07.03.1984г.). 

•  Правилник за приемане на електромонтажни работи (БСА, кн. 12 от 1984г.) 

•  ПИПСМР – Раздел „Съоръжения за телефони, телеграфни и радио (ТТР) 

съобщения (БСА, кн. 10 от 1968г., изм., БСА, кн. 9 от 1979г.) 

•  ПИПСМР – Раздел „Железопътни линии“ (БСА, кн. 7-8 от 1968г.). 

•  ПИПСМР – Раздел „Електрификация на железопътни линии“ (БСА, кн. 9 от 

1968г.). 

•  ПИПСМР – Раздел „Пътища и улици“ (БСА, кн. 3 от 1978г.) 

•  ПИПСМР – Раздел „Мостове и водостоци“ (БСА, кн. 3-4 от 1969г.). 

•  ПИПСМР – Раздел „Пристанищно строителство“ (БСА, кн. 2 от 1970г). 

•  ПИПСМР – Раздел „Хидротехнически съоръжения“ (БСА, кн. 3-4 от 1969г.). 

•  Правила за приемане на хидромелиоративни системи и съоръжения (БСА, кн. 

12 от 1987г.). 
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•  ПИПСМР – Раздел „Охладителни кули, комини, силози и бункери“ (БСА, кн. 9 

от 1968г.). 

•  Правила за приемане на паркове и градини (БСА, кн. 8 от 1987г.). 

 Изброените нормативни документи освен поотделно са публикувани и заедно в 

два сборника:  

• Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) 

– Сгради, СЕК, 2008;  

•  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи 

(ПИПСМР) – Съоръжения, СЕК, 2007 [29]. 

Във връзка с казаното по-горе, е извършен анализ, оценка и систематизиране на 

строително-монтажните допуски от изброените източници, в резултат на което е 

синтезирана извадка, ориентирана към извършване на основните видове СМР при 

строителството на мостове, в зависимост от начина на фундиране, материала, вида и 

начина на изграждане на носещата конструкция – стоманобетонова, изпълнена 

монолитно или чрез монтаж на готови елементи или монтаж на метални ферми. При 

съставянето й авторът се е консултирал с преподаватели от УАСГ и специалисти от 

практиката. 

Систематизираната извадка на строително-монтажните допуски, отнасящи се до 

строителството на монолитни и сглобяеми конструкции на мостове включва: 

1. Дoпустими отклoнения при изгрaждане на фундaменти на устoи и 

мeждинни опoри (изпълнeние на пилoтни фундaменти, шпунтoви oгради, 

aнкери, клaденци и кесoни) [28,30,35] 

2. Дoпустими oтклонения при изграждaне на устoи, oпори (стълбове) и нoсещи 

елементи, изпълнени катo монoлитни или сглoбяеми бетонни и 

стoманобетонни кoнструкции [28,35] 

3. Дoпустими oтклонения при изпълнeние на нoсещи (връхни) мoстови 

кoнструкции [28].  

3.1. Сглoбяеми бетoнни и стoманобетонни кoнструкции (гредови, кoнзолен 

мoнтаж) 

3.2. Монoлитни бетoнни и стoманобетонни носещи кoнструкции, 

включителнo конзoлно бетoниране 

3.3. Сглoбяеми стoманени кoнструкции 

Извадката не е включена в автореферата поради големия обем информация. 

ГЛАВА 3 - МОСТОВИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ 

Мостовите инженерно-геодезически мрежи представляват съвкупност от 

геодезически точки с определени планови координати и височини, разположени 

обикновено по бреговете на преодоляваното водно препятствие, ако има такова или по 

протежение на съоръжението, ако препятствието е суха долина. Те условно се разделят 

на планови и височинни, доколкото определянето на плановите координати и 

височините по принцип се извършва с различни геодезически методи, но физически в 

голяма степен те представляват едно цяло.  

3.1. Планови мостови геодезически мрежи 

Формата и размерите на плановите мостови геодезически мрежи се определят в 

зависимост от вида и топографските особености на преодоляваното препятствие (суха 
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долина или водно течение), направлението на оста на съоръжението и взаимното 

разположение на мостовите опори. В специализираната литература [3,8,10,11,19,20, 

31,41] се препоръчват редица схеми и методи за изграждане на планови мрежи, 

прилагани през втората половина на 20 век. Някои от тях се използват и до днес, но се 

реализират със съвременни технически средства, поради което са обект на описание в 

тази точка и служат за основа на предложенията за проектиране на планови мостови 

геодезически мрежи, направени от автора по нататък.  

Плановите мостови мрежи могат да бъдат създадени като ъглови (триaнгулация), 

дължинни (трилатерация), линейно-ъглови мрежи, GNSS или някаква комбинация от 

тях. 

До към средата на 70-те години, като основен и единствено възможен метод за 

построяване на планови мрежи се е използвал методът на мостовата триангулация. По 

принцип той е много трудоемък, тъй като високоточните ъглови и базисни измервания, 

характерни за него, се извършват по специална програма в определени части от 

денонощието и силно се влияят от атмосферните условия, особено в случаите на 

премостване на големи водни препятствия.  

С появата на съвременните светлодалекомери,  триангулачните мрежи са 

изместени от линейните и линейно-ъгловите построения, чиито частен случай е т. н. 

прецизна  полигонометрия.  

Въпреки появата на високоточни автоматизирани инструменти за линейно-ъглови 

измервания през 90-те години на 20 век, построяването на високоточни линейно-ъглови 

мостови мрежи е все така трудоемко и относително бавно, тъй като е свързано с 

изчакване на подходящи за ъгловите измервания атмосферни условия през светлата част 

от денонощието и ангажиране на значителен помощен персонал. 

С развитието на GNSS технологиите през последните 20 години значително се 

разширява и тяхното приложение в областта на инженерната геодезия, в това число и 

при строителството на мостове. В сравнение с класическите линейно-ъглови измервания, 

GNSS наблюденията се реализират по всяко време на денонощието, без ограничения по 

отношение на състоянието на приземния атмосферен слой и при значително по-малко 

натоварване на наблюдателите. При това самите наблюдения се извършват от оператори 

с не много висока квалификация. В този смисъл GNSS като средство за създаване на 

инженерно-геодезически мрежи е по-перспективен, в някои случаи – по-бърз и по-евтин, 

при условие, разбира се, че се осигурява необходимата точност.  

От прегледа на редица специализирани литературни източници [3,8,10,11,19,20, 

31,41] е установено, че липсват конкретни препоръки относно проектирането на 

изходните точки, необходими за трасиране на извънкласни мостове, както и методика за 

определяне на местата на тези точки. Ето защо една от основните задачи на 

изследванията на автора, е разработване на методика за определяне на местата на 

изходните точки като функция на необходимата точност на трасиране и геометричните 

параметри на моста. 

 

3.1.1. Обосновка на точността на плановите мостови геодезически мрежи и 

плановите трасировъчни работи  

Въз основа на допустимите отклонения дадени в табл. 3.1, с използване на закона 

за предаване на грешките и в частност – теорията на размерните вериги, могат да се 

определят изискванията за точност на геодезическите измервания, извършвани при 

трасиране, контрол и приемане на строително-монтажни работи (СМР). В основната си 

част, тези измервания се извършват от точките на инженерно-геодезическите мрежи, 

положени за целите на строителството. Ето защо една от най-важните задачи при 
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обосновката на точността на геодезическите измервания е определяне на точността на 

геодезическите мрежи (в план и височина) и точността на трасировъчните работи.  

Изискванията за точност към инженерно-геодезическите мрежи трябва да се 

определят въз основа на най-строгите изисквания (най-малките допустими отклонения), 

предявявани към изпълнението на строителните конструкции от даден обект, докато 

точността на трасировъчните работи е различна за различните видове СМР и се определя 

в зависимост от съответните строителни допуски или допустими отклонения. В този 

смисъл точността на геодезическите мрежи за нуждите на мостовото строителство 

трябва да удовлетворява изискванията за точност на всички видове СМР, извършвани на 

обекта. 

В приложената табл. 3.1 (част от систематизираната извадка на строително-

монтажните допуски, отнасящи се до строителството на монолитни и сглобяеми 

конструкции на мостове – глава 2) са включени само допустимите отклонения, 

необходими за обосновка на точността на част от геодезическите трасировъчни работи 

при строителството на мостове.  
                  Таблица 3.1 

№ по 
ред 

Наименование на отклонението 
Допустимо                                

отклонение в mm 

1 Отклонения в дължината при светлия отвор на елемента ±20 

2 Отклонение в размерите на напречното сечение на елемента от +6 до -3 

 

За обосновка на точността на плановата мостова геодезическа мрежа, в 

качеството на изходен параметър, авторът предлага използването на допустимото 

отклонение в „дължината или светлия отвор на елемента“ (т.1 от табл. 3.1), което тук се 

асоциира с допустимото отклонение на статичния светъл отвор на мост (Фиг. 3.1). 

 
Фиг. 3.1 

Съгласно теорията на размерните вериги [11,22] отклонението на светлия отвор 

D (Фиг. 3.1) от проектната му стойност може да се представи като резултат от натрупване 

на съответните отклонения при изпълнение на предходните СМР, а именно: отклонение 

на центъра на изградения фундамент от проектното му положение, отклонение на 

центровете на мостовите опори (стълбове) от вертикалата, на височината на опорните 

повърхнини (ригели), определящи светлия отвор и отклоненията на изпълнените 

напречни сечения на опорите от проектните им размери – формула  (3.1). 

                                           
( ) ( ) ( )

2 2 2

. . . . .2 2доп доп доп

св отв тр израб вертm m m += +
 ,                           (3.1) 

където: . .

доп

св отвm - допустима грешка на определяне на светлия отвор на моста 

. .( 20доп

св отвm mm=   - т.1 от табл. 3.1); .

доп

трm  -  допустима грешка в положението на 
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центровете на опорните повърхности на фундаментите при трасирането; . .

доп

израб вертm +  - 

сумарна допустима грешка от изработването на стълбовете (отклонения на изпълнените 

напречни сечения на стълбовете от проектните им размери) и отклоненията на 

центровете на стълбовете на височината на опорната им повърхност от вертикалата, 

вследствие на грешки от трасирането. 

 Споменатата сумарна допустима грешка може да бъде записана като сума от 

съставящите я компоненти, т.е.                 

                               ( ) ( ) ( )
2 2 2

. .

доп доп доп

израб верт израб вертm m m+ = + .                                     (3.2) 

Имайки предвид точността на отвесиране на строителните конструкции с 

вертикално проектиращи инструменти, която е от порядъка на 1÷2mm на 100m височина 

[1], може да се приеме, че влиянието на отклоненията на центровете на стълбовете от 

вертикалата във формула (3.2) е пренебрежимо малко и може да бъде изключено от 

горната формула. Тогава сумарната допустима грешка . .

доп

израб вертm +  е равна само на 

допустимата грешка от изработването на стълбовете, т.е на „допустимото отклонение в 

размерите на напречното сечение на елемента”, в т.2 от табл. 3.1 (+6 до -3 mm).  

Геодезическите измервания в общия случай са съпроводени със случайни грешки, 

подчиняващи се на закона за нормално разпределение (с математическо очакване → 0 и 

симетрична крива на разпределение). Ето защо е необходимо от зададения несиметричен 

доверителен интервал (+6 до -3mm) да се премине към симетричен. След центриране към 

средната му стойност [18] се получава, че допустимото отклонение на изпълнените 

напречни сечения на стълбовете от проектните им размери е 
доп

израбm =±4.5mm.  

От формула (3.1) при . . 20доп

св отвm mm=   и . . 4.5доп

израб вертm mm+ =   се определя 

допустимата грешка от трасирането - . 13.4доп

трm mm=  . 

От своя страна 

                                                       ( ) ( ) ( )
2 2 2

. . .

доп доп доп

тр изх тр опm m m= + ,                                          (3.3) 

където: 
доп

изхm  - допустима грешка в положението на изходните точки от ПМИГМ; . .

доп

тр опm  

- допустима грешка от трасировъчните операции. 

От формула (3.3) се определят: 

●  Допустимите грешки в положението на изходните точки от плановите мрежи: 

✓ при използване на принципа на равните влияния 9.5доп

изхm mm=    

✓ при използване на принципа на пренебрежимо малкото влияние 

4.5 .доп

изхm mm=   

●  Допустимата грешка от трасировъчните операции . . :доп

тр опm   

✓ при използване на принципа на равните влияния . . 9.5доп

тр опm mm=    

✓ при използване на принципа на пренебрежимо малкото влияние 

. . 12.6 .доп

тр опm mm=   

От анализа на изведените стойностите на допустимите грешки участващи във 

формула (3.3), получени веднъж чрез използване на принципа на равните влияния и 

веднъж - чрез принципа на пренебрежимо малкото влияние, може да се препоръча 

използването на първия принцип (принципа на равните влияния), тъй като при втория - 

допустимата точност в положението на изходните точки от плановите мостови мрежи е 
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двойно по-висока, което е по-трудно постижимо, а допустимата грешка от 

трасировъчните операции не се увеличава значително – само с  около 25%. При условие, 

че проектираната планова мрежа ще се използва и при изследване на деформациите на 

мостовата конструкция, то изискваната точност трябва да бъде тази, определена при 

принципа на пренебрежимо малкото влияние, а именно 4.5доп

изхm mm=  . 

3.1.2. Проектиране на планови мостови геодезически мрежи при премостване 

на широки водни препятствия 

Най-важното условие за реализиране на надеждно планово геодезическо 

осигуряване при мостовото строителство, е създаването на подходяща планова мрежа, с 

достатъчно на брой точки, подходящо разположени от гледна точка на използване на 

практически всички съвременни геодезически методи за трасиране в план. Ето защо при 

проектиране на плановите мостови геодезически мрежи е необходимо да се вземат 

предвид: 

• изискваната точност на трасиране 

• необходимата точност в положението на точките от плановата мрежа  

• геометричните параметри на моста (дължината на съоръжението, големината 

на отворите, разположението на опорите и тяхната височина)  

• осигуряване на възможност за избор на подходящи методи за трасиране и 

определяне на техния обхват (максималното разстояние от трасировъчната 

станция до трасирания обект) при осигуряване на изискваната точност, така 

че да се осигури трасирането на  целия обект. 

Изборът на подходящ метод за трасиране при всеки един етап от изпълнението на 

строително-монтажните работи зависи от множество фактори:  

• геометрията (брой и разположение на точките) на положената планова мрежа  

• отдалечението на трасирания елемент от точките на плановата мрежа 

• конкретните условия за видимост между трасировъчните станции и 

трасираните точки в хода на строителството 

• технологичния график за изпълнение на строително-монтажните работи 

• ефективност на трасировъчните работи в смисъл на постигане на необходимата 

точност за времето, определено в технологичния график. 

При строителството на мостове могат да се използват практически всички 

известни директни и индиректни (редукционни) методи за трасиране. Както е известно, 

директните методи, с които може да се постигне изискваната точност (права ъглова 

засечка, линейна засечка, полярен метод), се реализират с помощта на достатъчно точни 

линейно-ъглови измервания. Директно трасиране на конструктивните елементи от 

мостовата конструкция не може да се осъществи с GNSS, поради недостатъчната му 

точност. 

Индиректните начини за трасиране могат да се реализират по два начина: 

1) Приблизително трасиране на точката (до 5-10 cm) по някакъв начин, 

например чрез единична права засечка, полярен метод, створно-дължинен 

метод и др. Определяне на координатите на трасираната точка с необходимата 

точност чрез прецизни линейно-ъглови или GNSS измервания. Редуциране 

(преместване) на точката в проектното й положение. 

2) В близост (няколко метра) до трасираната точка се избира и стабилизира 

помощна точка, чийто координати се определят с точност, по-висока от 

изискваната за трасиране с около 10-15 %.  За тази цел се използват прецизни 

линейно-ъглови измервания (права засечка, комбинирана засечка, реализирана 
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с опция „free station”) или GNSS наблюдения в статичен режим. От помощната 

точка, обикновено с използване на полярен метод, се трасира търсената точка.  

Известно е, че точността при определяне или трасиране на точки, с помощта на 

линейно-ъглови измервания, зависи от точността на измерените елементи, точността  на 

изходните точки и взаимното разположение на новоопределяемите и изходните точки 

(геометрията на мрежата). В конкретния случай това означава, че за постигане на 

изискваните в мостовото строителство точности на координатните определения, освен 

използването на прецизни инструменти, е необходимо и създаване на планови мрежи 

с геометрия, подходяща за използване на изброените по-горе директни или 

индиректни методи за трасиране.   

 

3.1.2.1. Метод за проектиране на местата на изходни точки от планови мостови 

мрежи 

В следващото изложение  е  описан, разработения от автора метод за проектиране 

на местата на изходни точки от планови геодезични мрежи, с което се осигурява 

подходяща геометрична форма, позволяваща директно трасиране на центровете на 

мостови опори с необходимата точност, с използване на линейно-ъглови измервания 

(права ъглова засечка, линейна засечка, биполярна засечка). Теоретичните изводи и 

постановки, изложени по-долу са основани на формулите за оценка на точността на 

права ъглова засечка.  

Известно е, че точността в положението на заснета/трасирана точка по метода на 

правата засечка [3,4,5,7,8,9,10,11,17,19,36], без оглед на грешките на изходните точки, се 

определя от следните формули:  

                       

2 2

1 2

2

sin sin
. .

sin
P

m mb
M Ф

  

  

+
= =                                     (3.4)         

                        

2 2

. .
sin

AP BP

P

m mS S
M Ф

 

  

+
= =                                           (3.5)         

където: β1 и β2 са измерените/трасирани ъгли при дадените точки; γ=200-(β1+β2) – ъгълът 

при новата точка; b – разстояние между дадените точки; SAP и SВP – дължините между 

дадената и новата точка; mβ – средна квадратна грешка на измерен/трасиран ъгъл; Ф – 

геометричен фактор. 

Очевидно е, че точността на засечката е функция на геометричния фактор Ф и  

точността на ъгловите измервания. От изследвания е установено [11], че геометричния 

фактор има най-малка стойност, ако триъгълникът образуван от дадените и новата точка 

е равнобедрен с ъгъл при новата точка γ = 121.62g .   

На фиг. 3.2. е показан пример на част от планова мостова мрежа, където с цел 

опростяване на нейната геометрия и следващите от това изводи, за ъгъла на засичане γ е 

приета стойност 100 g . 

 
Фиг. 3.2 
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Точка С от горната схема е точка от оста на моста (начална или крайна), а т.Р1 и 

т.Р2 са центровете на опори 1 и 2, с проектни междинни разстояния съответно DCP1 и 

DP1P2. Местата на точките от плановата мрежа (точки А, B, D и E) са разположени в 

направление перпендикулярно на оста на моста, в случая приета за права. Точки А и В, 

проектирани като изходни за трасиране на опората Р1, са отдалечени от т. С на разстояния  

SAC=SCB=a=DCP1,  а точки D и Е (изходни за т. Р2 ) - на разстояния SDC=SCE=SCР2. 

Трябва да се отбележи, че проектиране на планова мрежа при така приетите 

геометрични предпоставки е напълно възможно на практика поради това, че в повечето 

случаи надлъжната ос на мостовете се проектира приблизително перпендикулярно на 

оста на препятствието [11,19,20], респективно на бреговата линия.  

При условие, че 
1 1AP BPS S S= = и γ=100g, за за геометричния фактор Ф се 

получава: 

                               ( )1 1

2 2 / sin 2AP BPФ S S S= + = .                                                   (3.6) 

От фиг. 3.2 следва, че 
1

2 2 2

CPS а D= + , но имайки предвид, че 
1CPD a= , след 

преобразуване се получава, че 2S a= . От тук след заместване в                                                                                                                          

(3.6) за геометричния фактор Ф се получава, че Ф=2а.  С така получената стойност за Ф 

след заместване във формула (3.5) за точността на трасиране 
доп

PМ  следва, че: 

                                                   ( ).2 /доп доп

PМ m a = .                                                    (3.7)                                                                          

От горните формули следва, че ако трябва да се трасира опора, отдалечена от 

началната или крайната точка на моста на разстояние например 300 m, то разстоянието 

между изходните точки трябва да бъде 600 m, а разстоянието между изходните и 

трасираната точка - около 424 m. При такива големи разстояния могат да възникнат 

проблеми както при осигуряване на видимост между изходните точки, така и при 

достигане на необходимата ъглова точност на трасиране. 

Ето защо точките от плановата мрежа по бреговете на препятствията трябва да се 

проектират на по-малки разстояния една от друга, така че да се осигурява изискваната 

точност на трасиране за всички опори, включително и най-отдалечената, при зададена 

ъглова точност на трасиране, достижима при измерване в не повече от един гирус. 

Във връзка с това може да се формулира следната задача: 

Да се определят местата на изходните точки за директно трасиране на точка 

(център на мостовата опора), с използване на линейно-ъглови измервания (биполярна 

засечка, права ъглова засечка), при следните изходни данни: 

• Допустима грешка от трасиране 
доп

PM   

• Разстояние D от направлението на изходните точки до трасираната точка  

• Допустима грешка на трасиран ъгъл 
допm  при измерване/трасиране в един 

гирус. 

Изходните точки се разполагат в направление перпендикулярно на оста на моста. 

Всъщност решението на задачата се свежда до изчисляване на ъгъла на засичане 

γ, а от там и на разстоянието SAB = 2a (Фиг. 3.3), с помощта на което може да се определят 

местата на изходните точки A и B.  
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Фиг. 3.3.  

За извеждане на ъгъла γ се изхожда от фoрмула (3.5), от която се изразява  

геометричния фактор Ф : 

                                          

2 2
.

sin

доп
AP BPP

доп

S SM
Ф

m





+
= = .                                            (3.8)                                                                           

Тъй като в случая ( ).sec / 2AP BPS S S D = = = (Фиг.3.3), горната формула се 

преобразува, както следва:  

                                   ( ). / .sec 2 / sin
2

доп доп

PФ M m D


 

 
= =  

 
                          (3.9)                                          

или                                                        
. . 2

sin cos
2

доп

P

доп

M D

m






=  .                                        (3.10) 

 От формула (3.10), за изчисляването на ъгъл γ се получава следното уравнение: 

                                          
2

sin cos
2

доп

доп

P

m D
c

M





= =                                       (3.11)                                                                            

или                                                             sin cos
2

c


 = .                                              (3.12) 

След някои преобразувания и полагания горното уравнение се свежда до 

решаване на кубично уравнение. То може да бъде решено с т. н. „формула на Кардано“, 

но при нейното използване се преминава към комплексни числа и в този смисъл 

приложението й за целите на настоящата задача е неудачно. Поради това тук се използва 

решение с реални числа, изведено от проф. Владимир Тодоров1:  

                                  2 1 3 3
2arcsin cos arccos

3 43
c

   
 = −     

   

,                               (3.13)                                    

при условие, че:  2 1 3 3
cos arccos 1

3 43
c

  
−     
  

  и 1 3 3 3
cos arccos

3 4 2
c

  
−     
  

 . 

Освен използването на формула (3.13) авторът предлага и друг по-бърз начин за 

определяне на ъгъл γ. Той може да се получи чрез линейна интерполация от графика 

(Фиг. 3.4), с аргумент стойността на параметъра „с“, изчислена чрез 
допm , D и 

доп

PM  по 

формула (3.11). Графиката е построена въз основа на стойности на „с“, получени от 

уравнение (3.12) при зададени стойности на γ в достатъчно широк интервал (от 5 до 195 

гради). 

 
1 проф.д-р Владимир Тодоров,УАСГ, к-ра „Математика“ 
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Фиг. 3.4. Графика за определяне на ъгъл γ 

От горната графика се вижда, че за всяко „c“ отговарят две стойности на ъгъл γ, с 

изключение на cmax=0.7698 (γ=78.4155g).  

 Стойностите на ъглите γ, определени по двата описани начина – чрез формула 

(3.13) и чрез интерполиране от графиката (Фиг. 3.4), се получават с разлики до 62сс, които 

се дължат на линейната интерполация. Влиянието на тази разлика върху разстоянието 

между изходните точки (Фиг. 3.3) е от порядъка на 3-5 cm и може да бъде пренебрегнато. 

От тук следва, че стойността на ъгъл гама може без проблем да бъде определяна чрез 

линейна интерполация от горната графика. 

С помощта на определения ъгъл γ се изчислява разстоянието SAB = 2a (Фиг. 3.3):  

                              
2

2 2 2

2

2 2 2

cos
2

AB

D
S а S D D


= = − = − .                               (3.14) 

Имайки предвид, че т. С (Фиг. 3.3) ни е известна (точка от оста на моста) и че 

направлението на изходните точки е перпендикулярно на оста на моста, с определеното 

от горната формула разстояние „а“ се определят местата на изходните точки A и B.  

Чрез експериментални изчисления е доказано, че този метод е приложим и при 

определяне на местата на изходни точки от планови мрежи при мостова ос завъртяна на 

ъгъл на косота до 50g (Фиг. 3.5). 

 

Фиг. 3.5 
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3.1.2.2. Методика за проектиране на планови мостови мрежи при 

премостване на широки водни препятствия 

Разработеният по-горе метод за определяне на местата на изходните точки от 

планови мрежи, е положен в основата на методика за проектиране на планови 

геодезически мрежи (при премостване на широки водни препятствия), при която 

разположението на точките по бреговете се определя така, че да се осигурява изискваната 

точност на трасиране на всички опори, включително и най-отдалечената, с възможност 

за използване на практически всички директни и редукционни методи на трасиране.   

Проектирането на плановите мрежи, се извършва в следната последователност: 

I. Проектиране на изходни точки, необходими за трасиране на мостови опори 

чрез директни методи с необходимата точност, с използване на линейно-ъглови 

измервания. 

1. Нанасяне на оста на моста, включително и местата на мостовите опори 

върху подходяща топографска основа. 

2. Определяне на максималната дължина на визурата Smax  и разстоянието 

D до най-отдалечените от бреговете мостови опори, които могат да се 

трасират директно чрез използване на линейно-ъглови измервания. 

Максималната дължина на визурата Smax (Фиг. 3.6) може да се определи 

приблизително въз основа на следните фактори: 

• Грешката от визиране В , като функция на средната грешка при визиране с 

човешко око 120cc =  и увеличението 30x xv = на зрителната тръба на 

ъгловия инструмент [2,26]: 

                                                    / 4сс X cc

В v = =  .                                        (3.15) 

• Допустимата стойност на напречната грешка 
допq  в следствие на грешката 

от визиране В  и дължината на визурата Smax, без оглед на влиянието на 

външните условия: 

                                                    ( )max /доп сс

Bq S =  .                                          (3.16) 

 Допустимата напречна грешка 
допq  може да се изчисли от допустима грешка от 

трасиране на центъра на мостова опора 
доп

PM , като се приеме, че / 3доп доп

Pq M . При 

9.5доп

PM mm= , следва че 3допq mm . 

 От формула (3.16) при 4сс

В =  и 3допq mm= , за максималната дължина на 

визурата се получава: ( )max / 480доп сс

BS q m=   . 

Изчислената дължина на визурата е потвърдена и чрез експериментални 

измервания. Експериментът е описан в дисертацията. 

Разстоянието D (Фиг. 3.6) от линията, определена от изходните точки до най-

отдалечените от бреговете мостови опори, които могат да се трасират директно чрез 

използване на линейно-ъглови измервания, се избира така, че D < Smax. 
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Фиг. 3.6. Част от планова мостова мрежа 

3. Определяне на ъгловата точност на трасиране 
допm  при 

измерване/трасиране в един гирус 

Определя се за максималната дължина на визурата Smax (за трасиране на най-

отдалечената опора), като функция на остатъчните инструментални грешки, грешката от 

визиране при различни атмосферни условия, влиянието на страничната рефракция, 

ексцентрицитетите на инструмента и сигнала. Изчисленията са извършени с помощта на 

формулите, дадени в [11] (Точност на трасиран проектен ъгъл – 116-120стр.).  

В таблица 3.2 са представени стойностите на m [сс], определени при дължина на 

визурата S в интервал от 50 до 500 m, при много добри, добри и средни условия на 

визиране, температура на въздуха 20o С, средно атмосферно налягане 950 hPa и средна 

стойност на хоризонталния температурен градиент 0.09o С/m.  

                                                                                                                          Таблица 3.2 

 

Oт таблицата се вижда, че при определянето на m , преобладаващо влияние има  

влиянието на страничната рефракция mpеф ,  чиито стойности при равни други условия, се 

променят от 1.2сс до 12.2сс в зависимост от дължината на визурата. Изчисленията са 

извършени въз основа на емпиричен математически модел на страничната рефракция, 

зададен с формула (3.17) [11].  

                                                
2

24.5

(273.2 )

ср

pеф

P S t
m

t N


=

+
,                                              (3.17) 

където: Рср – средното атмосферно налягане в района на обекта в hPа; S – дължината на 

визурата в метри; t – температурата на въздуха в °С; t – ср. кв. стойност на 

хоризонталния температурен градиент в °С/m; N – брой на сериите, в които се измерват 

посоките. 
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От таблица 3.2 при максимална дължина на визурата Smax=480m, за точността на 

трасиране 
допm  при измерване/трасиране в един гирус се получава, че  18доп ссm = . 

4. Изчисляване на параметъра „c“. Проверка на условието с ≤ cmax=0.7698. 

Параметърът „c“ се изчислява по формула (3.11) чрез предварително зададени 

стойности на 
доп

PM , D  и 
допm , а именно: 9.5доп

PM mm= ; D (известно от проекта на 

моста) и 
допm , определено за съответното разстояние S. 

Приблизителното разстояние S (S`) – фиг. 3.6, (при ъгъл на засичане 100g = ) се 

изчислява по следната формула: 

                                  ( )sec / 2 sec50 1.4gS D D D= =  .                                   (3.18) 

Ако за „c“ се получи стойност по-голяма от cmax= 0.7698, следва, че така избраната 

най-отдалечена опора не може да бъде трасирана директно чрез линейно-ъглови 

измервания при горните изисквания за точност. В такъв случай се взема следващата, по-

близка опора и отново се изчислява  параметъра „c“ при новото разстояние D, 

9.5доп

PM mm=  и m  (при съответното ново разстояние S). Ако изчисления параметър 

„c“ отговаря на условието с≤cmax=0.7698, се преминава към изчисляването на ъглите на 

засичане γ и γ` (Фиг. 3.6). В случай, че условието не е изпълнено – отново се избира 

следващата по-близка опора и се извършват аналогични изчисления. 

5. Определяне на стойностите на ъглите на засичане γ и γ` и разстоянията  

„а“ и „а`“ (2а и 2а`). Определяне на местата на изходните точки за 

трасиране на най-отдалечените от бреговете мостови опори. 

Ъглите на засичане γ и γ` се определят по един от описаните по-горе начини - чрез 

формула (3.13) или чрез интерполация от графиката на фиг. 3.4. 

В съответствие с получените две стойности на ъгъла γ се определят две стойности 

за разстоянието „а“ от формула (3.14) и съответно две двойки изходни точки за трасиране 

(А и B, D и E – фиг. 3.6). 

6. Определяне на ъгловата точност 
допm  за трасиране на по-близките до 

бреговете мостови опори от вече избраните изходни точки 

•  Определя се ъгъла на засичане за всяка опора: 

                                                 ( )2 /
iP iarctg a D =                                              (3.19) 

•  Изчисляване на параметъра „c“ по формула (3.12).  

•  Изчисляване на 
допm  по следната формула: 

                                                   
. .

. 2

доп
доп P

i

M c
m

D



=                                                (3.20) 

Описаната до тук последователност от изчисления се извършват и за другата 

двойка изходни точки D и E (Фиг. 3.6). По този начин се осигурява двукратна 

възможност за трасиране на мостовите опори при една и съща стойност на геометричния 

фактор, но различна ъглова точност на трасиране 
допm . 
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От експериментални изчисления е установено, че при трасиране на мостовите 

опори от 3 изходни точки, се наблюдава намаляване на ъгловата точност допm  с 6 – 

41%.  

II. Проектиране на допълнителни изходни точки за трасиране на останалите 

мостови опори 

За останалите мостови опори (Фиг. 3.7), за които не може да се достигне 

изискваната точност с директни методи за трасиране, реализирани чрез линейно-ъглови 

измервания (права ъглова засечка, линейна засечка, биполярна засечка), се препоръчва 

използването на редукционен метод за трасиране. За тази цел се предлага проектиране 

на двойка допълнителни изходни точки на всеки бряг (М, N, M` и N` - фиг. 3.7), 

разположени симетрично на средната точка (по алгоритъма в т.I), но с използване на ъгъл 

на засичане, определен за средната опора на моста. 

 За трасирането на центровете на опорите, се използват помощни точки 0

iP , 

разположени в близост (5-10 m) до предполагаемото място на опорите. Координатите на 

помощните точки се определят с точност, по-висока от изискваната за трасиране с около 

10-15 %, чрез едностранни или двустранни линейно-ъглови измервания, извършени от 

тях към точки от мостовата мрежа с тотална станция и използване на опцията „свободна 

станция“ или GNSS [14]. Tрасирането на центровете на мостовите опори се извършва по 

полярен метод от помощните точки.  

Въз основа на експериментални изчисления са изведени препоръки, дадени в края 

на настоящата глава, относно минималния брой изходни точки, необходими за 

трасирането на извънкласни мостове в зависимост от тяхната дължина и са предложени 

методи за трасиране на мостовите опори (с използване на линейно-ъглови измервания и 

GNSS наблюдения), в зависимост от отдалечението им от изходните точки. 

Въз основа на описания по-горе ред на работа е изработена примерна схема за 

трасиране на мостовите опори, при която в качество на изходни данни са използвани  

проектното местоположение и геометрията на  „Дунав мост 2“ (Фиг. 3.7). 

 
Фиг. 3.7. Примерна схема на планова мостова мрежа 
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На схемата със зелен цвят за означени изходните точки, от които може да се 

извърши трасирането на мостовите опори с необходимата точност, с помощта на 

директни методи на трасиране, с използване на линейно-ъглови измервания (права 

ъглова засечка, линейна засечка, биполярна засечка). 

Със син цвят са отбелязани двойките допълнителни точки на всеки бряг, които 

наред с останалите изходни точки, ще се използват при определяне положението на 

помощните точки 0

iP , от които се извършва трасирането на центровете на опорите по 

полярен метод. 

  

3.2. Височинни мостови геодезически мрежи 

Височинната мостова геодезическа мрежа [8,10,11,16,19,20] служи катo 

висoчинна оснoвa за трaсирoвъчните рaботи и наблюдeнията на дефoрмациите на мoста.  

Тя се създава чрез различни видове нивeлация, в зависимост от изисквaнията за точност 

и местните топoграфски и атмoсферни условия. Най-често за тези цели се използва 

прецизна геoметрична нивелaция и значително по-рядкo – тригонометрична нивелация. 

Хидростатичната нивелация, независимо от високата си точност се използва 

изключително рядко поради ограниченията относно големината на измерваното 

превишение и разстоянията между нивелачните репери. 

Котите на реперите на височинната мостова мрежа се определят във височинната 

система на линейния обект, от който мостът е неотменна част. Най-често това е приетата 

Държавна височинна система, ако мостът е на територията на една държава. В случаите, 

когато съоръжението е трансгранично, въпросът за избор на координатната и 

височинната система е обект на междудържавно споразумение.  

Височинните мрежи се състоят от постоянни и временни (работни) репери. 

Постоянните репери са предназначени главно за определяне и контрол на временните 

репери и за наблюдение на деформациите на мостовия преход.  

3.2.1. Обосновка на точността на височинните мостови геодезически мрежи 

и височинните трасировъчни работи 

Както беше вече отбелязано, височинните мрежи се състоят от постоянни и 

временни (работни) репери. Постоянните репери се полагат още на етап предпроектни 

проучвания, а временните - непосредствено преди започване на строителството на 

устоите и междинните опори. Вследствие на това котите на временните репери се 

определят чрез двойни висящи ходове геометрична нивелация с начало постоянен репер 

на височинната мрежа и край – определяния последен временен нивелачен репер. За 

контрол тогава, когато това е възможно, се измерва превишението между крайните 

репери (4 и 8 – фиг. 3.8), на двата срещуположни висящи нивелачни хода. 

 
Фиг. 3.8 
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Начинът на извършване на нивелацията зависи от конкретните условия на пътен 

достъп до изгражданите опори: 

А) Когато между брега и местата на опорите са построени временни пътища – 

нивелацията се извършва от средата с равни визури. 

Б) Когато между опорите има водни пространства и нивелацията не може да се 

извърши по стандартния начин, може да се приложи технологията за измерване на 

превишения през широко водно препятствие [11,13]. 

Цел на обосновката на точността на височинната мостова геодезическа мрежа е 

определянето на допустимите грешки в котите на временните и постоянни репери като 

функция на строително-монтажните допуски, регламентирани в българската нормативна 

уредба.  

От допустимите отклонения при изпълнeние на нoсещи (връхни) мoстови 

кoнструкции дадени в систематизираната извадка от втора глава, в качеството на изходна 

величина, авторът предлага използването на допустимото отклонение в „котите на 

повърхностите и на закладните детайли, служещи за опори на метални или сглобяеми 

стоманобетонни колони и други сглобяеми елементи“ - 5
i

доп

Hm mm= −  [28], тъй като 

носещата конструкция на моста най-често се изгражда от сглобяеми елементи (греди или 

ферми), монтирани по различни технологии върху носещите повърхности на опорите. 

В Техническата спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“, 

аналогичното допустимо отклонение на споменатото по-горе е със стойност ±5mm, което 

трябва да се използва при обосновката на точността при монтаж на монолитни 

стоманобетонови носещи конструкции. В следващото изложение ще бъдат сравнени 

резултатите от обосновката на точността на височинните трасировъчни работи, 

извършени с използването на двете стойности на отклонението. 

При 5
i

доп

Hm mm= − , зададената стойност на допустимото отклонение съответства 

на доверителен интервал (-5;0). След центриране към средната му стойност за 

допустимото отклонение на котата на горната повърхност на коя да е мостова опора, се 

получава 
i

доп

Hm =±2.5mm.    

Допустимото отклонение 
i

доп

Hm  може да се представи като резултат от натрупване 

на грешки при извършването на предходните инженерно-геодезически и строително-

монтажни работи, т.е: 

                                            ( ) ( ) ( ) ( )
22 2 2

. .i ВНРi

доп доп доп доп

H H тр бет рm m m m= + + ,                            (3.21) 

където: 
i

доп

Hm  - допустима грешка в котата на горната повърхност на коя да е мостова 

опора; 
ВНРi

доп

Hm - допустима грешка в котата на всеки един временен нивелачен репер; 

доп

трm  - допустима грешка от трасирането; . .

доп

бет рm  - допустима грешка от бетоновите 

работи. 

Височинното трасиране на фундаментите на опорите се извършва с техническа 

геометрична нивелация от прилежащия временен нивелачен репер чрез трасиране на 

превишението  
пр

i ВНРh H H = −  обикновено от една станция на нивелира. Следователно 

допустима грешка от трасирането / 2доп доп доп

тр h a bm m m= = . Ако се приеме, че грешката от 



~ 21 ~ 
 

отчитането по латите е / 1доп

a bm mm=  , то за грешката от трасирането се получава 

1.4доп

трm mm=  .  

По мнението на строителни специалисти, допустимата грешка . .

доп

бет рm  от 

изпълнението на бетоновите работи по височина при най-прецизно бетониране (в 

опорните точки на носещите елементи) може да се приеме, че е 1-2mm (в случая се 

приема, че . . 1.0доп

бет рm mm=  ). Тогава, при 2.5
i

доп

Hm mm=  , 1.4доп

трm mm=   и 

. . 1.0доп

бет рm mm=  , въз основа на формула (3.21) следва, че 
ВНРi

доп

Hm =±1.8mm. 

Допустимата грешка в котата на изходните (постоянните) нивелачни репери 
ИНР

доп

Hm  

може да се определи от уравнението:  

                                        ( ) ( ) ( )
,

22 2

ВНР ИНРi ИНР ВНРi

доп доп доп

H H hm m m= + ,                                    (3.22) 

където 
,ИНР ВНРi

доп

hm е допустимата грешка в измереното превишение между изходния и 

определяния временен нивелачен репер. Ако се приеме, че влиянието на грешката в 

котата на изходния нивелачен репер - 
ИНР

доп

Hm  от формула (3.22) е пренебрежимо малко, 

т.е.  / 3
ИНР ВНРi

доп доп

H Hm m  следва, че  0.6
ИНР

доп

Hm mm . Тогава от формула (3.22), при 

ВНРi

доп

Hm =±1.8mm се получава, че 
,ИНР ВНРi

доп

hm = ±1.7mm. 

Имайки предвид, че  

                                             
,

0
ИНР ВНРi

доп доп

h kmm m L = ,                                                     (3.23) 

където 0

допm  е допустима средна грешка за 1km двойно пронивелирано разстояние, а L 

– дължината на нивелачния ход в km, то  
,

0 / 1.7 /
ИНР ВНРi

доп доп

h km kmm m L L= = .  

Ако се приеме, че дължината на висящия нивелачен ход до най-отдалечения 

временен репер (при средната мостова опора) е Lmax=1 km, следва че 0 2 /допm mm km  

(геометрична нивелация II клас). Трябва да се отбележи, че постигането на точността на 

геометрична нивелация II клас ще е възможно, само ако нивелирането се извършва от 

средата, т.е., между ИНР и ВНР е необходимо да е осигурена сухопътна връзка.  

При използване на втората възможност (принципа на равните влияния), при която 

,ИНР ИНР ВНРi

доп доп доп

H h Hm m m= = , формула (3.22) се преобразува както следва:  

                                                       / 2
ВНРi

доп доп

H Hm m= .                                                        (3.24) 

От нея, при 
ВНРi

доп

Hm = ±1.8mm следва, че 
ИНР

доп

Hm = ±1.3mm и 
,ИНР ВНРi

доп

hm = ±1.3mm. 

След заместване с получената стойност за 
,ИНР ВНРi

доп

hm във формула (3.23) следва, 

че 
,

0 / 1.3 /
ИНР ВНРi

доп доп

h km kmm m L L= =  и при дължина на нивелачния ход  L=1 km, за 

допустимата средна грешка за 1 km двойно пронивелирано разстояние се получава 
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0 1.3 /допm mm km= . За осигуряване на такава точност е необходимо да се използва 

нивелация I клас. 

Аналогично на описаното по-горе, е направена обосновка на точността на 

височинните трасировъчни работи и със стойността на 
i

доп

Hm  дадена в Техническата 

спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (
i

доп

Hm =±5mm).  

От формула (3.21) при 5
i

доп

Hm mm=  , 1.4доп

трm mm=   и . . 1.0доп

бет рm mm=   следва, 

че допустимата грешка на котата на временен нивелачен репер - 
ВНРi

доп

Hm = ±4.7mm.  

От формула (3.22) при използване на принципа на пренебрежимо малкото 

влияние се получава, че допустимата грешка в котата на изходен нивелачен репер 

1.6
ИНР

доп

Hm mm=  , а допустимата грешка в измереното превишение между изходния и 

временен нивелачен репер - 
,ИНР ВНРi

доп

hm = ±4.4mm. 

От същата формула (3.22), но при използване на принципа на равните влияния се 

получава, че 
ИНР

доп

Hm = ±3.3mm и 
,ИНР ВНРi

доп

hm = ±3.3mm.  

От формула (3.23), в първия случай (използване на принципа на пренебрежимо 

малкото влияние) следва, че допустимата средна грешка за 1km двойно пронивелирано 

разстояние - 0 4.4 /допm mm km= , а във втория - 0 3.3 /допm mm km= . И в двата случая за 

осигуряването на необходимата точност 0

допm  следва да се използва геометрична 

нивелация III клас. 

Анализирайки получените стойностите на допустимите грешки 
ИНР

доп

Hm  и 

,ИНР ВНРi

доп

hm участващи, във формула (3.22) се стига до следния извод: 

• В първия случай (при 
i

доп

Hm =-5mm) е по-целесъобразно използването на 

принципа на пренебрежимо малкото влияние, тъй като при него допустимата грешка в 

измереното превишение между изходния нивелачен репер и временния нивелачен репер 

е по-голяма и по-лесно достижима (нивелация II клас). Допустимата грешка в котата на 

изходния репер е два пъти по-малка ( 0.6
ИНР

доп

Hm mm=  ) от изчислената по метода на 

равните влияния (±1.3mm), но достигането й е сравнително лесно, тъй като става въпрос 

за извършване на геометрична нивелация I клас при дължина на ходовете от порядъка на 

няколкостотин метра.  

• Във втория случай (при 
i

доп

Hm =-±5mm) се препоръчва използването нa 

принципа на равните влияния, тъй като при използването на принципа на пренебрежимо 

малкото влияние – допустимата точност в котата на изходния нивелачен репер е двойно 

по-висока, което е по-трудно за реализиране, а допустимата грешка в измереното 

превишение между изходния и временния нивелачен репер не се увеличава значително - 

само с 25 %.  

Както бе споменато по-горе, при използването на втората стойност на  

5
i

доп

Hm mm=  , за допустимата грешка в котата на всеки един временен нивелачен репер 

се получава, че 4.7
ВНРi

доп

Hm mm=  , а за допустимата грешка в котата на изходните 
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(постоянните) нивелачни репери, изчислена по формула (3.23) при прилагане на 

принципа на равните влияния - 3.3
ИНР

доп

Hm mm=  . Така изчислените стойностите на двете 

допустими грешки са близки до тези, регламентирани в руските СНиП [32,34], а именно 

5
ВНРi

доп

Hm = mm и 3
ИНР

доп

Hm = mm. 

3.3. Изводи и препоръки 

❖ В настоящата глава е извършена обосновка на точността на плановите и височинни 

мостови геодезически мрежи използвани при строителството на мостове, въз основа 

на строително-монтажните допуски, регламентирани в българската нормативна 

уредба. 

При обосновката на точността на плановите мостови геодезически мрежи и 

плановите трасировъчни работи са определени: 

➢ Допустимите грешки в положението на изходните точки от плановите 

мостови геодезически мрежи: 

✓ при използване на принципа на равните влияния 9.5доп

изхm mm=   

✓ при използване на принципа на пренебрежимо малкото влияние 

4.5доп

изхm mm=  . 

➢ Допустимата грешка в положението на центровете на опорните 

повърхности на фундаментите при трасирането - . 13.4доп

трm mm=  и 

допустимата грешка от трасировъчните операции . .

доп

тр опm : 

✓ при използване на принципа на равните влияния . . 9.5доп

тр опm mm=   

✓ при използване на принципа на пренебрежимо малкото влияние 

. . 12.6доп

тр опm mm=  . 

От анализа на изведените стойности на допустимите грешки, се препоръчва 

използването на първия принцип (принципа на равните влияния), тъй като при втория - 

допустимата точност в положението на изходните точки от ПМИГМ е двойно по-висока, 

което е по-трудно постижимо, а допустимата грешка от трасировъчните операции не се 

увеличава значително – само с  около 25%. При условие, че проектираната ПМИГМ ще 

се използва и при изследване на деформациите на мостовата конструкция, то изискваната 

точност трябва да бъде тази, определена при принципа на пренебрежимо малкото 

влияние, а именно 4.5доп

изхm mm=  . 

При обосновката на точността на височинните мостови геодезически мрежи и 

височинните трасировъчни работи са определени: 

➢ Допустимите грешки в котите на временните и постоянни  репери като 

функция на строително-монтажните допуски, регламентирани в българската 

нормативна уредба, съответно:  

✓ за временните репери 4.7
ВНРi

доп

Hm mm=   

✓ за постоянните репери:  

- 3.3
ИНР

доп

Hm mm=   (при прилагане на принципа на равните влияния 
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- 1.6
ИНР

доп

Hm mm=   (при използване на принципа на пренебрежимо 

малкото влияние). 

➢ Допустима грешка от трасирането 1.4доп

трm mm=   и допустимата грешка в 

измереното превишение между изходния и временен нивелачен репер 

,ИНР ВНРi

доп

hm : 

✓ при използване на принципа на равните влияния 
,ИНР ВНРi

доп

hm = 

±3.3mm 

✓ при използване на принципа на пренебрежимо малкото влияние 

,ИНР ВНРi

доп

hm = ±4.4mm. 

 Препоръчва се използването нa принципа на равните влияния, тъй като при 

използването на принципа на пренебрежимо малкото влияние – допустимата точност в 

котата на изходния нивелачен репер е двойно по-висока, което е по-трудно за 

реализиране, а допустимата грешка в измереното превишение между изходния и 

временния нивелачен репер се увеличава само с 25 %. 

❖ Разработен е метод за проектиране на местата на изходните точки от планови 

геодезични мрежи необходими за трасиране на мостови опори с използване на 

директни методи за трасиране. 

С разработения метод за определяне на местата на изходните точки от планови 

геодезични мрежи, се осигурява подходяща геометрична форма, позволяваща директно 

трасиране на центровете на мостови опори с необходимата точност, с използване на 

линейно-ъглови измервания (права ъглова засечка, линейна засечка, биполярна засечка).  

Като изходни данни се използват: 

• Допустима грешка от трасиране 
доп

PM    

• Разстояние D от направлението на изходните точки до трасираната точка  

• Допустима грешка на трасиран ъгъл 
допm  при измерване в един гирус. 

Доказано е, че този метод е приложим както при мостова ос перпендикулярна на 

направлението на изходните точки, така и при мостова ос завъртяна на ъгъл на косота до 

50g.  

❖ Разработена е методика за проектиране на планови мостови геодезически мрежи при 

премостване на широки водни препятствия, при която разположението на точките 

по бреговете се определя така, че да се осигурява изискваната точност на трасиране 

на всички опори, включително и най-отдалечената, с използване на практически 

всички директни и редукционни методи на трасиране.  

 

❖ Направени са препоръки (дадени по-долу) относно минималния брой изходни точки, 

необходими за трасирането на извънкласни мостове в зависимост от тяхната 

дължина. Предложени са алтернативни методи за трасиране на мостовите опори (с 

използване на ъглово-линейни измервания и GNSS наблюдения), в зависимост от 

отдалечението им от изходните точки. 
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При трасиране на извънкласни мостове с дължина от 500 до 1000m (когато не е 

възможно поставяне на междинни изходни точки в зоната на препятствието), се 

препоръчва използването на не по-малко от 6 броя изходни точки – по 3 точки на всеки 

бряг, като те се разполагат и използват по следния начин: 

➢ по една изходна точка на всеки  бряг, която може да съвпада с точка от 

оста на моста или да е разположена в близост до мостовите устои;  

➢ от двете й страни, на еднакво разстояние от нея (изчислено по формула 

(3.14)) се разполагат други две изходни точки, от които могат да се 

трасират: 

✓ чрез права ъглова засечка или биполярна засечка - центровете на 

опори, отдалечени до около 260-280 m от направлението на 

изходните точки. 

✓ чрез индиректни (редукционни) методи - центровете на опори 

отдалечени до около 400-450 m от направлението на изходните 

точки, като положението на помощните точки може да се определи 

чрез едностранни (към точки от по-близкия бряг) линейно-ъглови 

измервания или GNSS.   

При трасиране на мостове с дължина над 1000 m (когато не е възможно поставяне 

на междинни точки в зоната на препятствието), се препоръчва създаването на планови 

мрежи, състоящи се от 10 точки (по пет на всеки бряг), при което двойките допълнителни 

точки на всеки бряг се разполагат симетрично на средната точка, на разстояние, 

определено отново по формула (3.14), но при  използване ъгъла на засичане, определен 

за средната опора на моста. 

 Опорите, отдалечени на повече от 400-450 m от брега се препоръчва да се 

трасират с използване на редукционни методи, като плановите координати на 

помощните точки могат да се определят, както следва: 

• при отдалечение до около 750-800 m от двата бряга - чрез двустранни 

линейно-ъглови измервания (към изходните точки от двата бряга) или 

GNSS. 

• при отдалечение на помощните точки от бреговете на над 800 m – чрез 

GNSS. 

Препоръчаните по-горе максимални разстояния (отдалечения) за използване на 

линейно-ъглови измервания или трасировки са определени при средни условия на 

визиране.  

Всички препоръки са базирани на експериментални изследвания и изчисления, 

описани в дисертацията. 

Използването на линейно-ъгловите измервания или алтернативните им GNSS 

наблюдения за определяне на помощните точки при индиректните методи на трасиране, 

е въпрос на преценка от страна на геодезиста на обекта, предвид конкретните условия и 

времето, с което се разполага.  С оглед на това, трябва да се има предвид, че при 

използване на GNSS, необходимата в случая милиметрова точност се постига с 

наблюдения в статичен режим с продължителност 2-3 часа. Ето защо в редица случаи е 

по-подходящо близките до устоите опори да се трасират директно с използване на 

линейно-ъглови измервания. 
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ГЛАВА 4 - СИСТЕМА ЗА ГЕОДЕЗИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 

МОСТОВЕ ПО МЕТОДА КОНЗОЛНО БЕТОНИРАНЕ/ КОНЗОЛЕН МОНТАЖ. 

4.1. Изграждане на мостови връхни конструкции по метода на конзолното 

бетониране и монтаж – общи положения. 

Една от най-разпространените, ефективни и елегантни технологии за строителство 

на мостове е тази на конзолно изграждане. Тя дава възможност за строителство на 

мостове при трудно достъпни терени и/или дълбоки долини и водни препятствия. 

Технологията “конзолно изграждане” е създадена преди повече от 60 години от 

норвежката фирма „Якобсен“ и се прилага в два варианта: монолитен (конзолно 

бетониране (Фиг. 4.1) – с отвори 70÷330 m) и сглобяем (конзолен монтаж – с отвори 

45÷135 m) [12,15,25,38,39,40,42,43,44,46,47,51,52,53,54]. Най-големият отвор на мост, 

построен по тази технология и по-конкретно по метода „конзолно бетониране“, е 330 m 

(дължина на конзолата - 165 m). 

 
Фиг. 4.1. Конзолно изграждане (бетониране) на виадукт „Маказа“ 

В България има два моста, изпълнени с технологията „конзолно бетониране“ - 

мостът на граничния проход „Маказа“ (Фиг. 4.1), в близост до гр. Момчилград и 

виадуктът на 48-ми километър от автомагистрала „Хемус“.  

По технологията „конзолен монтаж“ са изпълнени мостът в центъра на гр. Пловдив, 

над р. Марица и частично изграденият по тази технология мост над р. Дунав при Видин-

Калафат. 

Принципът и основните етапи на изпълнение на технологията „конзолно 

изграждане“ са показани на фиг. 4.2: 
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а) изпълнено долно строене (устои 

и стълбове) и надстълбовия блок О 

от връхната конструкция над 

първия стълб;  

б) начало на конзолно уравнoвесено 

изпълнение  (сегменти 1,2 и 3)  

в)завършено уравновесено изпълне -

ние от първия стълб и изпълнение 

на два сегмента неуравновесено от 

страната на устоя (сегменти 7 и 8)  

г )изпълнение на конструкцията 

над втория стълб и изпълнение на  

замонолитващ сегмент „А“  между 

двете конзоли.  

                                                      

 Фиг.  4.2. 

Носещата конструкция между всеки две съседни опори се изгражда с конзоли, 

строени симетрично от всяка опора до срещата им със срещуположните конзоли, 

построени от съседните опори. При срещата на двете съседни конзоли, се осъществява 

„корава връзка“ (замонолитване), известна под термина „ключов сегмент“ - „А“ (Фиг. 

4.2. г), която дава възможност да се изравнят малките пространствени несъвпадения на 

двете конзоли. Самите конзоли се състоят от елементи (сегменти), представляващи 

монолитно изливани блокове или монтажни елементи, с дължина най-често от 3 до 5 m. 

Всяка двойка сегменти (носещи еднакъв номер – фиг. 4.2 б, в, г) се свързва помежду си 

и с изградената преди част, посредством напрягаща армировка. Напречното сечение на 

сегментите обикновено е кутиеобразно и може да бъде съставено от една или повече 

греди с кухини (Фиг. 4.3).  

 

Фиг. 4.3. Сегменти за конзолен монтаж (Дунав мост 2, Видин-Калафат) 

През целия период на строителството на един мост всички строително-монтажни 

работи се съпровождат от прецизни геодезически измервания. Тяхната цел е извършване 

на екзекутивна снимка на вече построените мостови части и трасировъчни работи при 

изграждане на следващите му елементи. Определя се пространственото положение на 

челното напречно сечение на всеки изграден сегмент и отклоненията му от проекта. Въз 

основа на тези резултати се изчисляват необходимите корекции в ориентирането на 
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следващия сегмент и в моделите за пресмятане на деформациите, с цел съгласуване на 

деформационните характеристики с резултатите, получени от измерването. Описаната 

последователност се повтаря до пълното завършване на моста.  

В оскъдната литература по този въпрос [6,39,45] се споменава, че измерванията се 

извършват с тотална станция, като за всеки етап от изпълнението на конзолите, в 

зависимост от геометрията на проекта, се извършват съответни подготвителни 

изчисления - предимно координатни трансформации и трасировъчни данни.   

Имайки предвид изключителната важност на геодезическите измервания при 

конзолното изграждане на мостове, на всеки етап от изпълнението трябва да се 

осъществява надежден контрол на изчислителната работа и на геодезическите 

трасировъчни работи за пространственото ориентиране (т. н. навигация) на конзолите. 

По мнение на автора това предполага разработването на система за геодезичен контрол, 

включваща най-малко високоточен геодезичен уред за определяне на пространствени 

координати, портативен полеви компютър с инсталиран специализиран софтуер за 

изчисляване на трасировъчни данни и средство за комуникация между тях. 

4.2. Точност при изграждане на връхни мостови конструкции по метода на 

конзолното бетониране или монтаж.  

В действащата у нас нормативна уредба за изпълнение и приемане на СМР 

липсват конкретни изисквания за точност при изграждане на връхни мостови 

конструкции по метода на конзолното бетониране.  

В „Техническата спецификация” на агенция „Пътна инфраструктура” са дадени 

единствено допустими отклонения на геометрични параметри при изграждане на устои 

и стълбове. В части 10300 „Монолитни връхни конструкции за пътни мостове” и 10400 

„Сглобяеми връхни конструкции за пътни мостове” подобни изисквания също не са 

указани. Единствено в [6] са дадени допустими отклонения δН за достигната кота при 

изграждане на носещата конструкция чрез конзолно бетониране, а именно: за горна 

плоча δН = +/-15 mm, за долна плоча δН =  +/- 30 mm. Това са изисквания за точност, 

поставени от производителя на конзолната инсталация – „Якобсен“ АД, използвана при 

строителството на виадукта на 48+000 km от автомагистрала „Хемус“. 

Поради липса на друга информация в следващите разчети се използва по-малкото  

от двете допустими отклонения, т.е това  при изработването на горна плоча. 

Известно е, че от геодезическа гледна точка, допустимото отклонение в 

геометричните параметри (размери, коти, наклони и др.) на изградени строителни 

елементи се разглежда като допустима грешка на съответния параметър. В случая 

допустимото отклонение δН  се третира като допустима грешка mH
доп  във височината на 

точка от горния контур на напълно готов блок от конзола. Съгласно закона на Гаус за 

предаване на грешките mH
доп може да се представи като функция от няколко съставящи 

я грешки:  

                                                            ( ) ( ) ( )2
2 2 2

(  )  
ГМ изм СМР

доп доп доп доп

H Н Н Нm m m m= + +                                     (4.1) 

където: (mН
доп

 )ГМ – допустима грешка във височината на изходната точка от 

геодезическата мрежа (наблюдателната станция); (mН
доп)изм  – допустима грешка  на 

определяне на  височината на наблюдаваната точка от конзолата в следствие на грешките 

от геодезическите измервания; (mН
доп)СМР  – допустима грешка  във височината на точката 

от конзолата в резултат на изпълнение на строително-монтажните работи.   
Необходимата точност по височина (mН

дор)изм, която трябва да се осигурява при 

геодезическите измервания за трасиране и контрол на изпълнението на конзолите може 

да се определи от формула (4.1) при прието съотношение на влияние на съставящите я 
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грешки  върху mH
доп .  Ако се приеме принципът на равно влияние, при  mH

доп =15 mm  се 

получава:  

                             ( ) ( ) ( )
   

 / 3  8.7 mmдоп доп доп доп

Н Н Н Hизм ГМ СМР
m m m m= = = =                       (4.2) 

Съответната ср. кв. грешка за измерена височина при доверителен интервал 

2 , 2( )m m− +  ще e mН = 4.35 mm. Тъй като липсват изисквания за допустими отклонения в 

план, за тях ще приемем същите, както по височина, т.е . δP=+/-15 mm. По аналогия с 

горния анализ за ср. кв. грешка в плановото положение на измерена точка при 

доверителен интервал 2 , 2( )m m− +  се получава mp = 4.35 mm. Тези стойности следва да 

бъдат използвани в качеството на минимален критерий за точност при избор на 

геодезически инструменти и методика на измерване, подходящи за обслужване на 

строителството по метода на конзолното бетониране. 

4.2.1. Точност при определяне на пространствените координати на 

наблюдаваните точки от мостовите конзоли 

Плановите координати и височините на наблюдаваните точки от мостовите 

конзоли могат да се определят с помощта на линейно-ъглови измервания, реализирани с 

тотална станция, осигуряваща необходимата точност.   

Височините Нр се определят по известната формула: 

                                          
21

cos
2

P i ip ip ip

k
H H S Z J T S

R

−
= + + − + ,                              (4.3) 

 където: Нi  е височината на наблюдателната станция; Sip – наклоненото разстояние; Zip – 

измерен зенитен ъгъл; J,T – височини на инструмента и сигнала; k – коефициент на 

рефракция; R – среден радиус на Земята, R= 6371 km.  

Точността на измерените височини зависи основно от точността на измерените 

зенитни ъгли, влиянието на кривината на Земята и вертикалната рефракция. Височината 

Нi на наблюдателната станция в повечето случаи може да се определи с грешка около 1 

mm чрез  геометрична нивелация, както и стойностите на J и T могат да се измерят без 

проблем с такава точност. Ето защо при оценката на точността на измерените височини 

въз основа на формула (4.3) съответните им грешки могат да се пренебрегнат.  

В такъв случай след прилагане на закона на Гаус за предаване на грешките върху 

формула (4.3) за аргументите Sip , Zip и 21

2
ip

k
c S

R

−
=  се получава: 

                    ( ) ( ) ( )2
2 2

2 2 2 2 2 2   2 ,scos  . in / z s c

H S Z c H Hm Z m S m mzm m+ + = += ,          (4.4) 

където: 
,z s

Hm e грешката в измерената височина, вследствие на грешките в измерените 

зенитни  ъгли и разстояния; 
c

Hm  –  грешката в измерената височина, причинена от 

кривината на Земята и вертикалната рефракция.  

Въз основа на формула (4.4) е извършена обосновка на необходимата точност на 

геодезическите измервания, при пространственото трасиране и контрол на конзолите от 

връхна мостова конструкция, както следва: 

1. При трасиране на наблюдаваните точки от мостовите конзоли от станции, 

разположени на терена под носещата конструкция или над нея, са 

определени: 

❖ грешката в измерената височина, причинена от кривината на Земята 

и вертикалната рефракция :c

Hm   
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✓ при условие че нейното влияние е пренебрежимо малко, то mc ≤1.4mm  

 В такъв случай обхвата на системата Smax=144 m.  

✓ при използване на принципа на равните влияния mc = 2.5mm.  

За обхвата на системата се получава Smax = 188 m.  

❖   ср. кв. грешка на измерено разстояние mS: 

✓ при условие че нейното влияние е пренебрежимо малко, то ms ≤ 2.5mm 

✓ при използване на принципа на равните влияния ms =4.2mm.  

❖ ср. кв. грешка на измерен зенитен ъгъл mZ:  

✓ при Z=60g (предполагаем максимален наклон на визурите) и  

Smax=144m, се получава mZ =24сс.  

✓ при Z=60g  и Smax=188m,  се получава, че mZ = 10.5сс.  

 

2. При трасиране на наблюдаваните точки от мостовите конзоли от станции, 

разположени на надстълбовия блок на изградените вече опори: 

Наклонът на визурите (при максимална дължина на визурата 188 m, максимален 

наклон на нивелетата 5% и височина на конзолата 5 m) е 97-99g, респективно 103-105g. 

При обхват на системата Smax=144m, наклон на визурите в горните интервали и 

предпоставката, че грешката в измерваните височини, причинена от кривината на Земята 

и вертикалната рефракция и грешката в измерените разстояния, се приемат за 

пренебрежимо малки, следва, че:   

✓ ср. кв. грешка на измерване на разстоянията ms, за различните 

стойности на зенитните ъгли в посочените интервали, варира от 18.5 до 

92 mm. 

✓ ср. кв. грешка на измерен зенитен ъгъл mZ = 19.3сс. 

 При обхват на системата Smax=188m и наклон на визурите в интервалите 97-99g, 

респективно 103-105g, се получава, че: 

✓ ср. кв. грешка на измерените разстояния ms варира от 32 до 159 mm 

✓ ср. кв. грешка на измерен зенитен ъгъл mZ = 8.5сс. 

Горните  разчети потвърждават още веднъж, че необходимата точност при 

определяне на височините на наблюдаваните точки зависи преди всичко от точността на 

измерваните зенитни ъгли. Ето защо при строителството на мостове, както и на други 

подобни изключително скъпи съоръжения е оправдано закупуването на прецизни и 

качествени инструменти, с ъглова точност  1′′ или 2′′, с които може да се осигури 

изискваната точност на ъгловите измервания при работа в две положения на тръбата, 

разбира се при подходящо сигнализиране на наблюдаваните точки – например с 

отражателни стикери.     

4.3. Проект за система за геодезичен контрол при изграждане на връхни 

мостови конструкции по метода на конзолното бетониране и монтаж 

Настоящият проект е разработен по договор № Д-70/2014 с ЦНИП при УАСГ с 

цел създаване на действащ модел на система за геодезичен контрол (СГК) при 

изграждане на връхни мостови конструкции по метода на конзолното бетониране или 

монтаж.  Проектът е реализиран на два етапа - през 2014 и 2015 г. от проектантски екип 

с участието на автора.  
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4.3.1. Предназначение на системата за геодезичен контрол 

Системата за геодезичен контрол е предназначена да осигурява: 

• бърза и надеждна подготовка на необходимите данни за пространствено 

ориентиране на инсталацията за конзолно бетониране (ИКБ) или коригиране на 

монтирания сегмент от конзолата във всеки един етап от строителството в съответствие 

с проекта на съоръжението. 

 Подготовката на данни може да се извършва както предварително – в офис, така 

и на мястото на наблюдателната станция. 

• предоставяне на графична и текстова информация, необходима на оператора 

на ИКБ или монтажния кран  

• надежден двустранен контрол на ориентирането на ИКБ 

• двустранна оперативна връзка с проектанта на съоръжението по Интернет 

• автоматизирана подготовка на екзекутивна документация за всеки етап от 

строителството. 

 

4.3.2. Необходими предпоставки за функциониране на СГК: 

• Положена, измерена и изравнена мостова геодезическа мрежа, осигуряваща 

необходимата точност в план и височина за трасиране и контрол при изграждане на 

мостове по монолитен начин и/или чрез монтаж на сглобяеми носещи конструкции. 

• Резултати (файлове) от оразмеряването на носещата конструкция на моста 

със специализиран софтуер - SOFISTIK2 [55]  и елементите, дефиниращи локалната 

координатната система на моста, приета в използвания софтуер. 

• Конструктивни работни чертежи (файлове) на устоите, стълбовете и 

носещата конструкция; надлъжен профил на линейния обект (път, ж.п. линия и др.); 

координати на пикетните точки на оста на линейния обект в обхвата на моста, в 

геодезическа координатна система. 

• Резултати от екзекутивните измервания на изградените конструктивни 

елементи от долното строене: устои и стълбове. 

В следващото изложение е представен вариант на СГК при използване на 

роботизирана тотална станция в качеството на измерителен модул на системата. 

 

 
2 SOFISTIK – софтуер за оразмеряване и анализ на строителни конструкции.  
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4.3.3. Функционална блок-схема на СГК 

 
Фиг. 4.3. 

В качеството на измерителен модул на СГК може да бъде използвана всяка 

тотална станция (роботизиране или не). Алгоритъмът за обработка на информацията и 

обработващият софтуер трябва да бъдат съобразени с конкретния специализиран 

софтуер за изчисляване на мостовата конструкция. 

    4.3.4. Апаратурен състав: 

Апаратурният състав на системата е определен, имайки предвид наличните в 

УАСГ геодезически инструменти, специализиран софтуер и изчислителна техника. 

Изискването от т. 4.3.1 за предоставяне на графична и текстова информация на 

оператора на ИКБ или монтажния кран, за подпомагане на дейността им при ориентиране 

на ИКБ или монтираните сегменти, предполага наличие на два модула на системата: 

наблюдателен и потребителски. 

А. Наблюдателен модул (наблюдателна станция) 

Модулът включва следните компоненти (Фиг. 4.4): 



~ 33 ~ 
 

• Tотална станция по възможност роботизирана, или най-малко с възможност 

за безпризмено измерване на разстояния до 150-200 m, с подходяща ъглова и 

дължинна точност и интерфейс - RS232/USB, Wi-Fi.  

В конкретния случай се предлага използване на роботизирана тотална станция 

Topcon IS 203 [49,50] с възможност за безпризмено измерване на разстояния до 250 m с 

точност 3 mm и ъглова точност по двата кръга 3′′; интерфейс – USB, Bluetooth, WiFi; 

операционна система – Windows CE NET 4.2. 

• 10.4" управляващ лаптоп-таблет Panasonic CF-19 convertible (outdoor use-

sunlight readable, 3G-модул), закрепен към триногата на тоталната станция; 

операционна система – Windows 7 Pro; 

• Предаващ радиомодул 2.4 GHz с насочена антена (600/750), свързан с 

управляващия лаптоп с интерфейсен кабел.; 

• Специализиран софтуер за обработка на измерителната информация, 

подготовка на трасировъчни данни, визуализация, комуникация и трансфер на 

данни от и към тоталната станция, към таблета на монтажната станция чрез 

радиоинтерфейс и към компютъра на проектанта чрез Интернет. 

 
Фиг. 4.4 

      Б. Монтажен модул (монтажна станция – Фиг. 4.5): 

• 10.4" лаптоп-таблет Asus  104tm; операционна система Windows 7; 

• Приемащ радиомодул 2.4 GHz с ненасочена антена;  

• Специализиран софтуер за приемане и визуализация на трасировъчни данни от 

наблюдателния модул; 

 
Фиг. 4.5 
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       В. Офис/Проектант 

• Персонален компютър с инсталиран софтуер SOFISTIK и осигурена Интернет  

връзка. 

4.3.5. Модел на функциониране на СГК при конзолно бетониране 

Изложеният тук функционален модел е разработен въз основа на общия 

технологичен план за изпълнение на носещата конструкция и съответстващите етапи от 

изчислителния модел, използван в SOFISTIK.  

A) Изчислителен модел 

Геометричната ос на носещата конструкция на моста е част от оста на линейния 

обект (път, жп линия), която е дефинирана чрез главните и подробните си точки в 

геодезическа координатна система. В SOFISTIK оста на съоръжението се представя от 

поредица точки (възли), но в локална за съоръжението координатна система OXYZ (Фиг. 

4.6). 

 
Фиг. 4.6 

Началото на координатната система може да бъде избрано в който и да било възел, 

но се предпочита то да  съвпада с пикетна точка от прав участък преди началния устой 

или в центъра на самия устой. Посоката на ос Х е по направление на оста на 

съоръжението, ако тя е в права и съответно в посока на общата тангента, ако е в крива. 

Посоките на оси У и Z се виждат на горната фигура.  

Всяка двойка последователни напречни сечения затваря т.н “гредови краен 

елемент”, който физически представлява конструктивен елемент (блок или сегмент – 

фиг. 4.7) от конзолата. От изчислителна гледна точка, елементът се определя от две 

последователни напречни сечения, “закачени” към оста на съоръжението с централните 

си точки (Фиг 4.6).  

 
Фиг.4.7 
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Оразмеряването на конструкцията се извършва за всеки възел, в последователни 

стъпки, наречени товарни състояния, съответстващи на етапите на строителството.  

В резултат на изчислението на конструкцията със софтуера SOFISTIK се извеждат 

следните файлове: 

• Файл, съдържащ тримерните координати на всички възли от оста на моста 

в локалната координатна система на съоръжението. 

 

• Файл, съдържащ списък на всички товарни състояния от изчислението на 

мостовата носеща конструкция. 

 

• Файл, съдържащ координатите на контурните точки на всяко сечение, но в 

локална координатна система за самото сечение с начало в съответния възел 

(Фиг.4.7), подредени във възходящ ред по номера на типа сечение. 

 

• Файлове, съдържащ стойностите на транслациите на централната точка 

на всяко сечение (т.О – фиг. 4.7) и ротациите на осите му, за всяко товарно 

състояние, спрямо локалната координатна система на моста.  

 

       Б) Подготовка на системата за геодезичен контрол 

1) Подготовката на СГК за работа на определен обект (мост) започва със 

създаване на проект в специализиран софтуер3 за управление и обработка на 

данните от измерванията, инсталиран на наблюдателния модул.  

2) В директорията на проекта се въвеждат файловете от конструктивното решение 

на моста със софтуера SOFISTIK и файл, съдържащ координатите на точките 

от мостовата трасировъчна мрежа.  

 
3Софтуерът е разработен от професионален програмист (член на проектантския екип) 

на алгоритмичния език С++ под операционна система Windows 7 Pro. Програмата е 
предназначена за управление и обработка на измерителната информация, подготовка на 

трасировъчни данни, визуализация, комуникация и трансфер на данни от и към тоталната 

станция, към таблета на монтажната станция чрез радиоинтерфейс и към компютъра на 

проектанта чрез Интернет.  
 



~ 36 ~ 
 

3) На място на обекта операторът центрира тоталната станция над точката, 

избрана за наблюдателна станция, монтира управляващия лаптоп на триногата 

на инструмента, свързва предаващия радиомодул с антената и лаптопа, 

включва управляващият лаптоп и стартира управляващият софтуер.  

Аналогично при инсталацията за конзолно бетониране (ИКБ) се свързват 

компонентите на монтажния модул.  

4) Прехвърляне на файла с координатите на точките от мостовата мрежа от 

управляващия лаптоп в паметта на тоталната станция.  

5) Извършване на необходимите измервания към точки от мостовата мрежа с цел 

първоначално определяне или контрол на координатите на наблюдателната 

станция с опцията „Free Station“.  

В) Работа със системата за геодезичен контрол при изграждане на конзолата 

Предполага се, че надстълбовият блок е изграден и инсталацията за конзолно 

бетониране е монтирана за изграждане на първия блок от конзолата, но не е ориентирана 

по проекта, а само приблизително. 

Работата със СГК при изграждането на конзолите е следната: 

1) определяне на тримерните геодезически координати на точките от 

външния контур на напречното (челно) сечение на кофражната инсталация 

2) сравнение на определените координати с проектните 

3) изчисление на необходимите корекции по трите координатни оси 

4) корекции в насочването на инсталацията така, че челото ѝ да заеме 

проектно положение.  

Всички тези операции са описани подробно в дисертацията. 

      Описаният функционален модел по същество включва и обобщения алгоритъм за 

обработка на информацията на всеки етап от изграждането на носещата конструкция.  

4.3.6. Перспективи за усъвършенстване и развитие на системата за геодезичен 

контрол 

❖ Възможност за заменяне на използваните в модела лаптоп-таблети със 

съвременни образци, с инсталиран Long Range Bluetooth с обхват над 300 m.  

❖ Принципна  възможност  разработеният  в  Windows  среда  софтуер, да бъде 

преработен на  друга софтуерна платформа – Windows Mobile или Android и 

инсталиран в PDA – модул на  използваната тотална станция или като 

приложение в мобилен телефон. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящата дисертация са представени резултати от изследванията на автора в 

областта на геодезическото осигуряване при строителството на извънкласни мостове. 

Подобни изследвания през последните десетилетия у нас не са провеждани. 

Актуалността на изследванията се определя от липсата на система геодезически норми 

за точност при строителството на мостове, съответстващи на строителните допуски, 

регламентирани в българската нормативна уредба. 
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Претенции за приноси 

Основните научни резултати са обобщени в следните претенции за приноси: 

1. Анализ, оценка и систематизиране на строително-монтажните допуски от 

нормативната уредба в Република България, отнасящи се до строителството на 

монолитни и сглобяеми конструкции на мостове. 

2. Обосновка на точността на плановите и височинни геодезически мрежи, 

използвани при строителството на мостове, въз основа на строително-монтажните 

допуски, регламентирани в българската нормативна уредба.  

3. Разработен е метод за определяне на местата на изходните точки от планови 

геодезични мрежи, необходими за трасиране на мостови опори с използване на директни 

методи за трасиране: права ъглова засечка, линейна и биполярна засечка, приложим при 

косота на мостовата ос до ± 50g. 

4. Разработена е методика за проектиране на планови мостови геодезически 

мрежи при премостване на широки водни препятствия, при която разположението на 

точките по бреговете се определя така, че да се осигурява изискваната точност на 

трасиране на всички опори, включително и най-отдалечената, с използване на 

практически всички директни и редукционни методи на трасиране. Направени са 

препоръки относно минималния брой изходни точки, необходими за трасирането на 

извънкласни мостове в зависимост от тяхната дължина. Предложени са алтернативни 

методи за трасиране на мостовите опори (с използване на ъглово-линейни измервания и 

GNSS наблюдения), в зависимост от отдалечението им от изходните точки. 

5. Разработен е проект за система за геодезичен контрол при изграждане на 

връхни мостови конструкции по технологията „конзолно изграждане“, с цел осигуряване 

на строителния процес с необходимите трасировъчни данни и осъществяване на 

геодезичен контрол на всеки етап от строително-монтажните работи: 

5.1. Обоснована е необходимата точност на геодезическите измервания, 

при пространственото трасиране и контрол на конзолите от връхна мостова 

конструкция. 

5.2. Разработен е функционален модел и е определен апаратурния състав 

на системата; 

5.3. Разработен е алгоритъм за обработка на измерванията, файловата 

структура и организация на данните. 

6. Разработен е действащ модел на СГК при изграждане на връхни мостови 

конструкции по технологията „конзолно изграждане“. 

Публикации на автора, свързани с темата на дисертационния труд: 

1. Костадинов Т., Стефанова А., Система за геодезичен контрол при 

конзолно изграждане на връхни мостови конструкции, сп. Геодезия, 

картография, земеустройство, брой 1-2` 2016, СГЗБ - ФНТС, ВГС - МО, 

2016; 

2. Стефанова, А., Костадинов, Т., Точност на геодезическите работи при 

строителството на мостове, сп. Геодезия, картография, земеустройство, бр. 

1-2` 2019, СГЗБ - ФНТС, ВГС - МО, 2019 

3. Стефанова, А., Проектиране на планова мостова геодезическа мрежа при 

премостване на широки водни препятствия, 2019 (приета за печат). 
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