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ВЪВЕДЕНИЕ
Отчитайки огромния потенциал на космическата геодезия и в частност
на Глобалната позиционираща система GPS, през 1987 г. Международната
асоциация по геодезия IAG учредява регионална подкомисия наречена EUREF –
Reference Frame Sub-commission. Първоначално, тя има задачата да дефинира,
реализира и поддържа общо-европейски геодезически референтни системи –
Европейска земна координатна система и Европейска височинна референтна
система, които да бъдат гръбнак на съвременните геодезически дейности в
Европа, а в последствие и да развива и поддържа Европейската мрежа от
постоянно действащи ГНСС станции. Мотивация за това решение е
преодоляването на основният недостатък на глобалните координатни системи
(ITRS, WGS84), свързан с изменението на координатите във времето, в
следствие на различни геофизични ефекти. Тъй като в края на осемдесетте
години Международната земна координатна система ITRS е най-прецизната
глобална референтна система, то подкомисията EUREF решава европейската
земна координатна система да се основава на именно на нея. Европейската
земна координатна система ETRS89 е приета през 1990 година на EUREF
симпозиума във Флоренция.
Въвеждането на европейските стандарти в Република България е
започнало още преди да бъдем приети за членове на Европейския съюз. Първите
кампании за разпространение на Европейската земна координатна система
ETRS89 на територията на страната са проведени през 1992 и 1993 година. С
приемането на Закона за геодезията и картографията и последвалите го
Постановление на Министерския съвет № 153 от 29 юли 2010 г. за Въвеждане
на „Българска геодезическа система 2005“ и Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за
Дефиниране и поддържане на „Българска геодезическа система 2005“ официално
се регламентира, че Българската геодезическа система се определя на основата
на европейската геодезическа референтна система и се материализира чрез
точките от Държавната GPS мрежа и постоянно действащите ГНСС
станции, определени в ETRS89, епоха 2005.
Република България е разположена в периферията на Евразийската
тектонска плоча, а част от нея попада в сеизмично активния Егейски
екстензионен режим1. Изследването на съвременните движения на земната
кора има изключително важно значение що се отнася до изясняване на
геодинамичното поведение на страната в регионален и глобален мащаб. То
трябва да се има предвид при създаване и поддържане на геодезически мрежи за
високоточни приложения. Проведените през годините изследвания заключават,
че границата на Евразия и Егейската екстензионна зона следва
Старопланинската верига и територията на Северна България е част от
Евразия, докато Южна България е част от т.нар. Южнобалкански
екстензионен район, простиращ се на юг до Халкидическия полуостров и
граничещ с Егейската микроплоча2. На фигура 1 е показана тектонската
обстановка на България по отношение на разломите, получени в резултат на
1

Perouse, E., N. Chamot-Rooke et al. (2012) Bridging onshore and offshore present-day
kinematics of central and eastern Mediterranean: Implications for crustal dynamics and mantle flow,
Geochemistry Geophysics Geosystems, Volume 13, Number 9, ISSN: 1525-2027
2
Георгиев, И., Г. Михайлов, П. Данчев, Н. Димитров, М. Минчев, П. Гъбенски (2020),
Държавна GPS мрежа. Обработка и анализ на измерванията на точките от основния клас 2004 2018 година, монография, Висша геодезия 23, специално издание, ISBN 978954964138
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изследванията на редица автори3,4,5. Те ще бъдат използвани като априорна
информация при по-нататъшното райониране на територията на страната,
свързано с обособяването на вътрешноплочови блокове със сходни полета на
хоризонталните скорости.

Фигура 1. Основни разломи на територията на България и около нея.

Трябва да се отбележи факта, че за основния носител на Българската
геодезическа система ‒ Държавната GPS мрежа, са изведени и публикувани
скорости само на точките от Основния ѝ клас. Вътрешноплочовите
премествания демонстрират нарастване от около 1 милиметър годишно в
Северна България до около 5 милиметра годишно в Южна – най-вече в
изключително активния от геодинамична гледна точка Югозападен регион 2.
Затова, имайки предвид спецификата на географското разположение на
страната ни, определянето на скорости (най-вече хоризонтални) на точките от
геодезическата основа е изключително важно за коректната реализация на
ETRS89.
Развитието на ГНСС технологиите, разработването на софтуерни
методи за изчисление на мрежови решения за големи територии и
възможностите за предаване на корекции към отдалечени потребители доведе
до разгръщане на мрежова инфраструктура от перманентни ГНСС референтни
станции. По този начин, инфраструктурните GNSS мрежи, опериращи на
територията на страната, съвместно с Държавната GPS мрежа са основният
носител и разпространител на Българската геодезическа система, което на
практика е сгъстяване на Европейската координатна система ETRS89 на
територията на България.
Целта на настоящата дисертация е да разработи и предложи
методика за кинематична реализация на ETRS89 за територията на
Република България, чрез разработването на модел на хоризонталните
3

Barrier, E., N. Chamot-Rooke, G. Giordano (2004) Geodynamic map of the Mediterranean,
Sheet 1 - Tectonics and Kinematics
4
Проект "Анализ, оценка и картографиране на геоложкия риск" по задание на МРРБ,
2015-2017, БАН
5
Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Alksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov,
D. Dimitrov, L. Pashova (2002) Multidisciplinary Investigation of the Recent Movements between Basic
Tectonic Structures on the Territory of Southwest part of Bulgaria
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вътрешноплочови скорости, използвайки измервания от перманентни ГНСС
станции, действащи на територията на страната.
За осъществяване на посочената цел са поставени следните задачи:
o Избор на стратегия за обработка и анализ на измерванията от
перманентни ГНСС станции, отчитайки официално приетата
реализация на ETRS89 в България;
o Избор на метод за определяне на деформации на земната кора и
обособяване на вътрешноплочови блокове;
o Извеждане на модел на хоризонталните вътрешноплочови скорости
за територията на България, на база първични ГНСС измервания от
станциите на изградените в страната инфраструктурни мрежи;
o Анализ, оценка и практическо приложение на получения модел.
По отношение на структурата си дисертационният труд е организиран
в осем глави. В първа глава са разгледани координатните системи, имащи
отношение към работата – Международната небесна референтна система
ICRS, Международната земна координатна система ITRS и базираната на нея
Европейска земна координатна система ETRS89. Тяхното познаване е от
фундаментално значение извършването на качествени изследвания и анализи.
Във втора глава са разгледани основните стъпки при реализирането на ETRS89
на територията на страната. Описани са носителите на Европейската
координатна система в страната – точките от Държавната GPS мрежа и
сертифицираните перманентни инфраструктурни мрежи. В трета глава е
формулирана стратегията за обработка на резултати от продължителни
измервания на перманентни станции, базирани на няколко цикъла. Дадена е
информация за научно-изследователския софтуер, позволяващ надеждното
определяне на координати и скорости на мрежи от такъв порядък. Отбелязани
са препоръките за сгъстяване на ETRS89 на регионално ниво. Без да се изпада в
излишни подробности са описани стъпките за получаване на решение за
координати и скорости на станциите, базирани на множество измервателни
кампании. В четвърта глава е описан метода за определяне на деформации на
земната кора, използван в настоящия дисертационен труд. Чрез него са
моделирани полетата на хоризонталните вътрешноплочови скорости, чрез
локализиране на обособени вътрешноплочови блокове на територията на
страната. Всеки от тях е с различно поле на хоризонталните скорости. В пета
глава са разгледани резултатите от обработката на ГНСС измерванията. В
шеста глава са показани резултатите от определянето на локални деформации
и локализирането на обособени вътрешноплочови блокове на територията на
страната. В седма глава е описан начина на използване на изведения модел и е
показана възможността за практическото му приложение, използвайки
координати и скорости на контролни станции и на точки от Държавната GPS
мрежа. Осма глава е заключението, в което се обобщават извършената работа
по настоящия дисертационен труд и резултатите. Признати са недостатъците
на модела и е предложен начин за подобряването му.
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1

КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ

Земята е постоянно променяща се под влияние на разнообразни динамични
процеси структура. Те протичат вътре в нея, на повърхността ѝ, и в атмосферата.
Върху нея въздействат и редица външни сили, като гравитационното привличане
на Луната и Слънцето. Тези процеси непрекъснато я деформират и за да бъде
разбрана и изследвана пълноценно, тя трябва да бъде отнесена към конкретна
координатна система. Съвременните координатни системи са от фундаментално
значение за геодезията и тяхното познаване е ключово при провеждането на широк
спектър от изследвания. Развитието на спътниковите технологии (апаратура,
техники за обработка, модели) води до несравнимо повишаване на точността на
реализациите на глобалните и локални координатни системи, което от своя страна
рефлектира върху резултатите от ГНСС наблюденията. Детайлното и
задълбоченото познаване на съвременните координатни системи и връзките между
тях е от особена важност за адекватния анализ на тези наблюдения.
В настоящата глава са дадени сведения за координатните системи, имащи
отношение към дисертационния труд. Термините координатна система и
референтна система са използвани като синоними. Накратко е разгледана
Международната небесна референтна система (ICRS). Повече внимание е отделено
на Международната земна координатна система (ITRS) и базираната на нея
Европейска земна координатна система (ETRS89), техните реализации, съответно
ITRFyy и ETRFyy, както и връзките между тях. Разгледани са етапите, довели до
съвременната реализация на Европейската земна координатна система на
територията на България, като компонент на Българската геодезическа система
2005 (БГС2005).
Международна небесна референтна система ICRS
Международната небесна референтна система е небесно фиксирана, квазиинерциална координатна система. През 1997 г. след решение на Международния
астрономически съюз (IAU) е прието от 1 Януари 1998 г. тя да замени
използваната до тогава небесна система, базирана на Петото издание на
Фундаментален звезден каталог (FK5). Нейното дефиниране и поддържане е
възложено на новосформираната Международната служба за ротация на Земята и
референтните системи IERS (IERS, тогава само Международна служба за
ротация на Земята). Системата представлява драстична модификация на
основните концепции и има практически последици на различни нива за
потребителите, нуждаещи се от най-добрата астрометрична точност6. Новата
референтна система е дефинирана на базата на високоточни наблюдения на
извънгалактически източници на радио вълни, най-често квазари, използвайки
свръхдългобазисна радиоинтерферометрия. Началото на координатната система е
в барицентъра на Слънчевата система, а положението на осите ѝ е фиксирано
спрямо извънгалактически обекти. Основната равнина е средният небесен екватор
за епоха J2000.0. Посоката на полюса е дефинирана от конвенционални модели за
прецесията и нутацията.
1.1

Първата реализация на системата – ICRF (International Celestial Reference
Frame) е приета през 1995 година и е известна под името ICRF1. Настоящата
реализацията на Международната небесна референтна система, означена като
6

Feissel, M., F. Mignard (1998) The adoption of ICRS on 1 January 1998: meaning and
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ICRF3 е приета на 30то Общо събрание на Международния астрономически съюз
през 2018 г. Материализира се чрез екваториалните координати на 4536
извънгалактически обекта, наблюдавани в програмите за свръх дългобазисна
интерферометрия VLBI. Връзките между реализациите на Международната
небесна и Земната координатни системи се осъществяват чрез модели на прецесия
и нутация (описващи колебанията в наклона на ротационната ос) и параметри на
ориентация на Земята (Earth Orientation Parameters, EOP), които описват
ориентацията на Небесния полюс CIP (Celestial Intermediate Pole) в земната и
небесната системи, и движението на Земята около тази ос като функция на
времето.
Международна земна координатна система ITRS и нейните реализации
Конвенционалната земна референтна система (CTRS) е пространствена
координатна система, ротираща със Земята при нейното денонощно движение в
пространството. При една такава система, координатите на точките по земната
повърхност имат малки вариации във времето, дължащи се на геофизични ефекти 7.
Международната земна координатна система ITRS е официално приетата
световна пространствена референтна система. Тя е определена от набор от
предписания и конвенции за дефиниране на началото, мащаба, ориентацията и
изменението във времето на Конвенционалната земна референтна система,
съгласно Резолюция №2, приета на XX Общо събрание на Международния съюз
по геодезия и геофизика (International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG)
през 1991 г. За нейното дефиниране, разпространение и реализация отговаря
Международната служба за ротация на Земята и референтните системи IERS.
Международната земна координатна система ITRS е официализирана от IUGG на
Общото събрание в Перуджа през 2007 г. с Резолюция №2, но разработването ѝ,
както и първите реализации са от края на 80-те години на XX век. Дефиницията на
ITRS като три-дименсионална координатна система за практически приложения
(картографиране, навигация) е в съответствие с декларацията на IUGG от 2007 г. и
изпълнява следните условия:
o координатната система е геоцентрична с начало в масовия център,
определен за цялата Земя, включително океаните и атмосферата;
o единицата за дължина е линеен метър (съгласно системата SI);
o ориентацията на осите е определена в съответствие с тази на
предшественика на IERS - Международното бюро за време (BIH, Bureau
International de l’Heure) за епоха 1984.0;
o изменението в ориентацията е подчинено на no-net-rotation условието
по отношение на хоризонталните тектонични движения по цялата земна
повърхност.
Земната пространствена референтна система определя съвкупността от
конвенции, алгоритми и константи, по които се определят координатите на точки в
конкретната координатна система. Тя би била практически безполезна без своята
реализация. Реализацията на земната референтна система се постига чрез набор
(списък) от физически точки върху твърдата земната повърхност в глобален
мащаб, с прецизно определени координати и скорости, заедно с техните
ковариационни матрици (или нормални уравнения). Множеството от точки е
1.2
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прието да се нарича Реализация на теоретично дефинираната Земна координатна
система.
Реализациите на Земните референтни системи, дефинирани от центровете
за анализ на Международната служба за ротация на Земята и референтните
системи, се определят основно чрез методите на космическата геодезия. Те се
означават с абревиатурата ITRFyy (International Terrestrial Reference Frame), където
yy е индекс, който представя последната година, от която са използвани данни за
получаване на съответната реализация. Според структурата на Международната
служба за ротация на Земята и координатните системи три центъра за анализ са
отговорни за обработката и генерирането на ITRF решения, като след процедура
по валидиране на резултатите се избира една официална реализация, на базата на
тези решения. Основният център е разположен в Лабораторията по геодезия на
Френския географски институт в Париж (Laboratoire de Recherche en Géodésie,
Institut National de l'Information Géographique et Forestière, IGN). Други два центъра
използват изходните данни на ITRF за извеждане на техни комбинирани решения.
Това са Институтът за геодезически изследвания (Deutsches Geodätisches
Forschungsinstitut, DGFI) на Техническия университет в Мюнхен и Лабораторията
за реактивно движение (Jet Propulsion Laboratory, JPL) на НАСА в Пасадена,
Калифорния.
При реализациите на ITRS се използва комбинация от независими
решения, получени от следните съвременни методи на космическата геодезия:
o Свръхдългобазисна радиоинтерферометрия (VLBI);
o Лазерна локация на луната и изкуствени спътници (LLR и SLR);
o Глобални навигационни спътникови системи (GNSS);
o Спътникова система, базирана на доплерови измервания (DORIS).
Изброените наблюдателни техники се координират от съответните им
служби към Международната асоциация по геодезия (International Association of
Geodesy, IAG) и са част от наблюдателната мрежа на IERS. Всяка служба поддържа
мрежа от наблюдателни станции, центрове за управление и анализ, и
разпространява продуктите, получени при обработка на данните. Нито една от
четирите спътникови наблюдателни техники не е в състояние самостоятелно да
осигури пълните параметри за дефиниране на една реализация. Тяхното
комбиниране допринася за изграждане на ITRF като най-точната референтна
рамка, която е достъпна днес. Принципът е, че силните страни на една
наблюдателна техника компенсират слабите страни на друга.
Текущата процедура по формирането на ITRF включва две стъпки8:
o натрупване и комбиниране на времеви редове с измервания за всяка от
четирите изброени наблюдателни техники за получаване на решение на
базата на дългосрочни наблюдения, включващо положението на
станциите в определена епоха, техните скорости и дневни параметри на
ориентация на Земята (EOP);
o комбиниране на получените многогодишни решения за всяка от
четирите техники, съвместно с данни за локалните връзки в колокираните наблюдателни станции.
Ко-локирана станция е тази, при която два или повече инструмента на
космическата геодезия (VLBI, GNSS, SLR, DORIS) заемат или са заемали
едновременно или последователно близки места, положението на които е
8
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определено прецизно, използвайки ГНСС или класически методи 9. Тези станции са
ключов елемент при извеждането на ITRF, защото позволяват комбинирането на
решенията, получени по различните наблюдателни методи.
Към настоящия момент са получени тринадесет реализации на ITRS,
първата от които е ITRF88, а последната – ITRF2014, публикувана на 22.01.2016 г.
Всяка следваща версия се основава на всички налични наблюдения и
най-новата реализация винаги се разглежда като усъвършенстване на предишните
реализации на ITRS10.
Основните характеристики на реализациите от ITRF88 до ITRF93
включително са:
o началото и мащабът са дефинирани от осреднени решения, получени от
Спътникова лазерна локация (SLR);
o ориентацията е определена в съответствие с тази на BTS87
(референтната система, предшественик на ITRS), чиято ориентация е
дефинирана от параметри на земна ротация на BIH (Bureau International
de l’Heure);
o ITRF88, ITRF89 и ITRF90 не използват глобален скоростен модел за
отчитане на изменението на ориентацията като функция на времето.
При следващите реализации до ITRF93 включително са изчислявани
полета на скоростите.
От ITRF94 до момента се използват ковариационни матрици на
индивидуалните решения, комбинирани при дефинирането на реализацията. При
въпросната реализация са въведени редица иновации.
Следващата реализация ITRF96 е приравнена към предходната ITRF94, а
ITRF97 към ITRF96, използвайки 14-параметрова трансформация.
При реализация ITRF2000 са комбинирани решения, получени от четирите
техники на космическата геодезия, които са освободени от всякакви модели на
движение на тектонските плочи. Нейното начало е дефинирано като масовия
център на Земята, определен от SLR, а мащабът е получен от SLR и VLBI.
Ориентацията съвпада с тази на ITRF97, за епоха 1997.0, като промяната ѝ във
времето следва конвенционално тази на модела NNR-NUVEL-1A. Реализацията е
най-обширната и точна разработвана някога, съдържаща данни от около 800
станции, разположени на 500 места, с по-добро световно разпространение в
сравнение с предишните версии на ITRF11. При анализите на новата реализация са
открити значителни разлики с полето на скоростите, получено от модела NUVEL1A. Последващите реализации водят до още по-качествени подобрения, дължащи
се на използването на все по-изтънчени модели за обработка и анализ на
измерванията.
Реализация ITRF2005 е първата, при дефиниране на която са използвани
времеви редове с координати на станции, получени от седмични решения за
спътниковите наблюдателни техники и 24-часови сесии от свръхдългобазисна
радиоинтерферометрия, както и дневни стойности на Параметрите за ориентация
на Земята (до ITRF2000 включително, за изходни данни са използвани координати
и скорости на станции, получени на базата на дългогодишни наблюдения).
Предимството при използването на времеви редове на положението на станциите
Altamimi, Z. ITRF and Co-location Sites, IERS Technical Note №33
Altamimi, Z. et al. (2016) ITRF2014: A new release of the International Terrestrial
Reference Frame modeling nonlinear station motions, Journal of Geophysical Research: Solid Earth
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е, че това позволява следенето на нелинейното им движение, както и изследване на
поведението на физическите параметри на реализацията – начало и мащаб като
функция на времето. Изведен е модел на абсолютните тектонски скорости,
генериран на базата на 152 станции, намиращи се на стабилната част на 15
тектонски плочи, превъзхождащ значително модела на ITRF2000. При обработката
и анализа на ГНСС наблюденията за пръв път са използвани абсолютни модели на
отместването и вариациите на фазовите центрове на антените, което води до
значително подобряване получените координати. Въпреки безпрецедентните
нововъведения при новата реализация е установено отместване на началото на
координатната система спрямо ITRF2000 за епоха 2000.0 със стойност от 5.8 mm,
но по-важното е изменението му във времето – 1.8 мм/год по посока на оста Z12.
Това най-вероятно се дължи на проблеми в мрежата от SLR станции, отговорни за
дефинирането на геоцентъра.
Службите на Международната асоциация по геодезия (IAG) постоянно
инвестират време и усилия за подобряване на решенията. Въпреки, че реализация
ITRF2005 представлява подобрено решение в сравнение с предишните версии, по
отношение на вътрешната сходимост и стабилност, тя хвърля светлина върху
някои недостатъци на четирите основни наблюдателни техники, както и на колокираните станции13. В резултат, при обработката на изходните данни за
ITRF2008 са приложени подобрени модели, корекции и методи за анализ.
Получена е добра съгласуваност на изчислените компоненти на началото на
координатната система с тези от предходната реализация − ITRF2005, което е
индикация за неточност в определянето на геоцентъра при ITRF2000.
Последната към момента реализация на Международната земна
координатна система е ITRF2014. Тя е генерирана на базата на натрупаните до
края на 2014 г. наблюдения от съвременните методи на космическата геодезия,
следва добрите практики, утвърдени при последните две реализации, но и въвежда
две иновации при обработката:
o подобрено моделиране на нелинейните движения на станциите,
включително отчитане на годишни и сезонни вариации;
o анализ на пост-сеизмични деформации при станции, които са били
обект на големи земетресения.
За да се удовлетвори концепцията на ITRF за линейно изменяща се във
времето устойчива рамка е от фундаментално значение коректното отчитане на
всички видове движения и запазване на линейното изменение на положението на
станциите. Новата реализация се доказва като по-добра от предишните,
благодарение на прецизното моделиране на действителните траектории на
станциите, което води до по-стабилна световна рамка и по-точно определени
скорости14. Станциите, участващи в решението за ITRF2014 са показани на фиг.
1.2.

12

Altamimi, Z., X. Collilieux, J. Legrand, B. Garayt, C. Boucher (2007) ITRF2005: A new
release of the International Terrestrial Reference Frame based on time series of station positions and
Earth Orientation Parameters. J. Geophys. Res., Solid Earth, Vol. 112
13
Altamimi, Z., X. Collilieux, L. Métivier (2011) ITRF2008: an improved solution of the
international terrestrial reference frame. J Geod 85:457–473
14
Altamimi, Z. et al. (2016) ITRF2014: A new release of the International Terrestrial
Reference Frame modeling nonlinear station motions, Journal of Geophysical Research: Solid Earth
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Фигура 1.2. Наблюдателни станции, на които е базирана реализацията ITRF201412

Моделът на движение на тектонските плочи ITRF2014-PMM (Plate Мotion
Мodel), генериран на базата на съвкупност от перманентни ГНСС станции,
намиращи се извън деформационни зони, се счита за най-точния в сравнение с
предишните реализации15.
Основните характеристики на ITRF2014 са:
o координатното начало е определено единствено от данните от SLR.
Дефинирано е по такъв начин, че да има нулева транслация и нулеви
изменения във времето между ITRF2014 и кумулативното SLR решение
(за периода 1993.0 – 2015.0). За оценка на полученото координатно
начало е извършено сравнение с това на ITRF2008, което показва малки
транслационни компоненти за епоха 2010.0 (1.6, 1.9 и 2.4 mm
съответно по X, Y и Z) и практически нулеви изменения във времето;
o мащабът е дефиниран по такъв начин, че в епоха 2010.0 да има
мащабен коефициент равен на 1, без изменение във времето по
отношение на средната стойност на мащаба, получен от временните
редове с VLBI и SLR наблюдения;
o ориентацията е дефинирана, така че да има нулеви ротационни
параметри и скорости за епоха 2010.0 между ITRF2014 и ITRF2008.
Двете условия са приложени за набор от 127 станции. Същите станции
са използвани при извеждането на трансформационните параметри
между двете реализации.
Иновативните методи, използвани при дефинирането и получените
резултати безспорно затвърждават ITRF2014 като най-точната към момента
реализация на Международната земна координатна система. Въпреки това са
открити някои слабости15 и систематични грешки при индивидуалните решения на
отделните наблюдателни техники. Отчетена е необходимостта от прецизиране на
стратегиите за анализ на резултатите, както и подобряване на геодезическата
инфраструктура. От ключово значение е подобряване на качеството на връзките
между различните наблюдателни средства на космическата геодезия в колокираните станции. Това са само част от причините и предпоставките за
15

Altamimi, Z., X. Collilieux, Laurent M, Paul Rebischung (2017) ITRF2014 Plate motion
model, Geophys. J. Int. 209, 1906–1912, 2017 March 30GJI Geodynamics and tectonics
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създаването на следващата реализация – ITRF2020, която се очаква да бъде
публикувана през есента на 2021 г.
Глобалните навигационни спътникови системи играят важна роля в
практическата реализация на Международната земна координатна система,
основно заради големия брой перманентни ГНСС станции, разпространени по
цялото земно кълбо. Те са поддържани от Международната ГНСС служба, която
публикува собствени реализации на Международната земна координатна система,
като преизчислява съответните ITRF координати и скорости на избрани станции от
своята перманентна мрежа, използвайки най-актуалните модели на вариации на
фазовите центрове на ГНСС антените. Тези актуализирани решения се
характеризират с по-висока вътрешна сходимост16. Означават се с IGSyy, където
уу е индекс, съответстващ на ITRF реализация на която е базиран. Множество IGS
реализации, базирани на една и съща ITRF реализация се идентифицират с
добавяне на буква – IGbyy. Последната публикувана e реализацията IGb14, която
представлява подобрение на предходната – IGS14, включваща подмножество от
252 станции, използвани при дефинирането на ITRF2014, които отговарят на
строги изисквания за качество и стабилност на измерванията. На глобално ниво
IGS14 (и в последствие IGb14) е еквивалентна на ITRF2014 от гледна точка на
това, че споделят общо начало, мащаб и ориентация. Основната разлика идва от
факта, че при IGS14 са въведени актуализирани калибрационни модели на
фазовите центрове на антените (igs14.atx), докато решението, предоставено при
дефиниране на ITRF2014 е на базата на предходния калибрационен модел –
igs08.atx. Въпреки безспорната съгласуваност на последните ITRF решения,
въвеждането на новите калибрационни модели на фазовите центрове на
спътниковите и наземните антени в IGS14 води до непренебрежими разлики в
координатите на станциите17.
С цел създаване на приемственост между последователните реализации,
връзката между текущата (последната) и предишните ITRFyy се представят чрез
14-параметров трансформационен модел (три транслации, три ротации и
мащабен фактор, както и техните изменения във времето).
В съответствие с дефиницията и реализацията на ITRF, тя е кинематична
система, в която точките върху твърдата земна повърхност търпят промени в
своето положение, в следствие на локални и глобални тектонски движения. В
резултат на това всяка реализация ITRFyy представя решение с координати и
скорости на перманентни станции (fiducial stations) в специфична епоха, а в
трансформационния модел се включват и производните във времето на седемте
трансформационни параметъра.
Европейска земна координатна система ETRS89
През 1987 г. на Общото събрание на Международния съюз по геодезия и
геофизика (IUGG) е учредена подкомисия към Международния съюз по геодезия
(IAG) наречена EUREF (Regional reference frame sub-commission for Europe).
Задачата ѝ е да дефинира, реализира и поддържа общо-европейски геодезически
референтни системи – Европейска земна координатна система и Европейска
височинна референтна система. Те трябва да бъдат гръбнака на съвременните
геодезически дейности в Европа. Мотивация за решението е преодоляването на
1.3

16

Ray, J., Dong, D. & Altamimi, Z. IGS reference frames: status and future improvements.
GPS Solutions 8, 251–266 (2004). https://doi.org/10.1007/s10291-004-0110-x
17
Mariusz, F., G. Nykiel (2017) Investigation of the Impact of ITRF2014/IGS14 on the
Positions of the Reference Stations in Europe, Acta Geodyn. Geomater., Vol. 14, No. 43, 401-410
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основния недостатък на глобалните координатни системи, а именно – изменението
на координатите като функция на времето, свързано с глобалните тектонични
движения. Това изменение прави координатите неподходящи за практически
приложения18.
В края на осемдесетте години Международната земна координатна система
ITRS е най-прецизната глобална референтна система. Затова подкомисията EUREF
решава европейската земна координатна система да се основава именно на нея. Тя
е приета през 1990 г. на симпозиума на EUREF във Флоренция, следвайки
Резолюция №1., която гласи: „Подкомисията на Международната асоциация по
геодезия IAG, отговаряща за Европейската референтна координатна система,
препоръчва координатната система, която предстои да бъде приета от EUREF,
да съвпада с ITRS за епоха 1989.0, да бъде фиксирана към стабилната част на
Евроазиатската плоча и да се обозначава с European Terrestrial Reference System
89 (ETRS89)‟. Двете условия, заложени в дефиницията от Резолюция 1,
предполагат следното19:
o ETRS89 съвпада с ITRS за епоха 1989.0, следователно 7-те
трансформационни параметъра между ITRS и ETRS89 са равни на 0 за
тази епоха;
o ETRS89 се движи съвместно с евразийската тектонска плоча, което
определя нейното развитие във времето. Следователно производните на
7-те параметъра във времето са равни на 0 с изключение на ротациите
по трите оси. Те всъщност са трите компонента на ъгловата скорост на
Евразия в рамките на ITRF.
Тъй като ETRS89 е фиксирана към евразийската тектонска плоча,
съотношенията между станциите, намиращи се на стабилната част на плочата се
запазват. Остават обаче т.нар. вътрешно-плочови скорости, които в активни
тектонски и сеизмични райони могат да са значителни. Такъв е случаят с
територията на Република България и отчитането на тези скорости е основен
акцент в настоящата дисертация.
ETRS89 е официално приетата геодезическа референтна система в
Европейския съюз, както за отделните държави-членки, така и за
общоевропейските институции и агенции, формирайки основата за
геопространствена информация на територията на Европа, както в национален,
така и в международен план. Реализира се от EUREF чрез поддържане на мрежа от
перманентни ГНСС станции – EPN (EUREF permanent network), непрекъсната
обработка на данните в няколко центъра за анализ и предоставяне на продукти. За
всяка публикувана реализация ITRFуу се дефинира съответна такава за ETRS89,
която се обозначава ETRFyy. Координатите и скоростите във всяка една реализация
ITRFyy могат да бъдат трансформирани в ETRFyy и обратно чрез подробно описани
трансформационни
формули,
публикувани
в
Техническа
бележка16.
Трансформационните параметри между ITRFyy и ETRFyy се определят и
публикуват регулярно, с всяка нова ITRF реализация.
След публикуването на ITRF2005 Управителният съвет на EUREF (по това
време Техническа работна група, TWG) препоръчва да не се използва ETRF2005, а
по-скоро да се приеме ETRF2000 като конвенционална реализация на ETRS89.
Минчев, М., И. Здравчев, И. Георгиев (2005) Основи на приложението на GPS в
геодезията, София, УАСГ
19
Altamimi, Z. (2018) EUREF Technical Note 1: Relationship and Transformation between the
International and the European Terrestrial Reference Systems, Institut National de l’Information
Géographique et Forestière (IGN), France
18
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Причината за това решение е забелязването на съмнително отместване между
ITRF2000 и ITRF2005, дължащо се главно на изменението във времето на
транслацията по оста Z със стойност от 1.8 mm/годишно. След публикуването на
ITRF2014, отчитайки повишената точност и стабилност при определянето на
началото на координатната система и мащаба, e установена необходимостта от
подобрена реализация на ETRS89, базирана на ITRF2014. Новата реализация
ETRF2014 на практика е въведена с Резолюция 1 от Симпозиума на EUREF в
Полша през 2017 г. Препоръчва се приемането на ETRF2014 на национално ниво
за приложения, изискващи висока точност и съгласуваност с ITRF2014, докато
ETRF2000 може да бъде прилагана за целите на геореферирането, когато е
необходимо съгласуване на реализациите със съседните държави.
Ключов инструмент при поддръжката, разпространението и реализацията
на ETRS89 се явява Европейската перманентна ГНСС мрежа (EPN), наброяваща
повече от 300 перманентни ГНСС станции с прецизно определени координати и
скорости, намиращи се на или в близост до територията на Европа (фиг. 1.3).

Фигура 1.3. Станции на Европейската перманентна ГНСС мрежа20

Европейската перманентна мрежа е в тясно сътрудничество с
Международната ГНСС служба. В дейността ѝ участват повече от 130 агенции,
университети и научни организации. Координатор на мрежата е Централното бюро
на EPN, управлявано от Кралската обсерватория в Белгия, което действа като
връзка между операторите на станции, центровете за данни, центровете за анализ и
потребителите21. Станциите от EPN се разделят на два класа в зависимост от
качеството на координатите им и продължителността на измерванията 22. На
територията на България има една станция, класифицирана като клас А – SOFI,
намираща се в близост до гр. София.
20

Източник: официалния сайт на EPN - https://www.epncb.oma.be/

21

Bruyninx, C., Legrand, J., Fabian, A. et al. (2019) GNSS metadata and data validation in the
EUREF Permanent Network. GPS Solut 23, 106
22
Bruyninx, C. et al. (2018) Guidelines for EUREF Densifications, IAG sub-commission for
the European Reference Frame – EUREF
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Изводи към глава 1
В тази глава са разгледани координатните системи, имащи отношение към
дисертационния труд. Особено внимание е отделено на Международната земна
координатна система ITRS и нейните реализации, тъй като тя представлява найусъвършенстваната конвенционална земна референтна система. Разгледана е и
Европейската земна координатна система ETRS89, която формира основата за
геопространствена информация на територията на Европа, както в национален,
така и в международен план.
Координатните системи трябва да се адаптират към динамиката на земните
движения и промените в регионален и глобален аспект. Всяка следваща тяхна
реализация е по-усъвършенствана, отчитайки недостатъците на предшественика, а
извеждането на трансформационните параметри между тях е от ключово значение.
Една от особеностите при реализирането на координатните системи е отчитането
на локалните деформационни процеси на земната кора. Детайлното познаване на
съвременните координатни системи е от особено важно значение за извършването
на коректни анализи.
1.4

2

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕМНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

Решението на Международната асоциация по геодезия за учредяване на
регионална подкомисия за референтните системи за Европа (EUREF) през 1987 г.
белязва развитието на геодезическите дейности на континента през следващите
десетилетия. Симпозиумът на EUREF през 1990 г. във Флоренция е от историческо
значение, основно заради приемането на Европейската земна координатна система
ETRS89, но също така и заради Решение №3, което гласи:
„Подкомисията на Международната асоциация по геодезия за Европейска
референтна рамка
отчитайки, че не всички европейски държави са били включени в GPS
кампанията на EUREF от 1989 г. и
отбелязвайки, че се планира нова кампания за Северна Европа, която ще
свърже с EUREF Исландия, Шпицберген, Гренландия и други острови през 1990 г.
препоръчва на други заинтересовани европейски държави да обмислят
присъединяването си към подкомисията EUREF с оглед разширяването на
мрежата в бъдещи кампании.‟
В тази връзка реализирането на Европейската земна координатна система
ETRS89 на територията на Република България е започнало далеч преди
приемането на страната ни за членка на Европейския Съюз.
Първа реализация на ETRS89 в България
На Общото събрание на Международния съюз по геодезия и геофизика във
Виена през 1991 г. е взето решение за провеждане на GPS кампании в Източна
Европа, с цел разпространение на EUREF мрежата в тази част на континента. В
резултат на това решение са стабилизирани 15 равномерно разположени
геодезически точки, които да бъдат практическа реализация на ETRS89 на
територията на България. През 1992 и 1993 г. са проведени две GPS кампании,
съответно EUREF-BG’92 и EUREF-BG’93. При първата са извършени GPS
наблюдения на 7 от новопостроените точки, а при втората са преизмерени тези 7
точки и са извършени измервания и на останалите 8 (фиг. 2.2).
2.1
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Самостоятелните резултати от първата кампания са неудовлетворителни и
поради тази причина кампаниите от 1992 и 1993 година са обработени съвместно 23.
При обработката е използван научноизследователския софтуер Bernese, а
координатите на точките са получени в реализация Международната земна
координатна система ITRF1991, след което са трансформирани в ETRF89, епоха
1989.0.
Резултатите от двете кампании са разгледани от подкомисията и с Решение
№1 от Симпозиума на EUREF в Анкара от 1996 година са признати официално 7
от точките, измерени през кампанията от 1992 г. и преизмерени през 1993 г. като
реализация на Европейската земна координатна система ETRS89 на територията на
България – SOFI (София), VIDI (Видин), PETR (Петрич), GABR (Габрово), HARM
(Харманли), BURG (Бургас) и KAVA (Каварна). Мрежата от тези 7 точки, както и
останалите 8, измерени през кампанията от 1993 г. и получени със същото
качество, става известна под името БУЛРЕФ.

Фигура 2.2. Първа реализация на ETRS89 в България – мрежата БУЛРЕФ

През 1995 година подкомисията EUREF взима решение за започване на
общоевропейски проект за създаване на Европейска унифицирана височинна
мрежа – EUVN (European Unified Vertical Network), чиято задача е създаване на
хомогенна и унифицирана височинна мрежа и система в континенталната част на
Европа24. Една от първите цели на EUVN е обединяването на нивелачни данни от
различните европейски системи в рамките на няколко сантиметра. Освен това,
проектът трябва да създаде предпоставки за дефинирането на геокинематична
височинна референтна система за Европа и връзката на нормалните и
геодезическите височини.
С Решение №2 от Симпозиума на EUREF в Хелзинки през 1995 година се
препоръчва Европейската унифицирана височинна система да бъде определена
като част от EUREF мрежата със станции, колокирани с нивелачни репери или
мареографни станции. През 1997 година са измерени 3 точки на територията на
Георгиев Ив., П. Гъбенски, Т. Ташков, П. Данчев и др. (2006). ДЪРЖАВНА GPS
МРЕЖА: Обработка на наблюденията от Основния клас, монография Висша геодезия 18,
специално издание
24
Пенева, Е. (2017) Височини и височинни системи, монография ISBN 978-954-91225-0-3
23
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България, като част от GPS кампанията EUVN97. Това са SOFI, част от БУЛРЕФ
мрежата и две точки, в непосредствена близост до мареографните станции във
Варна и Бургас – VATG и BUTG. Тези две точки стават част от официалната
реализация на ETRS89 на територията на страната.
Държавна GPS мрежа и втора реализация на ETRS89 в България
Ако първата стъпка към присъединяването на България към EUREF
мрежата е участието в GPS кампаниите от 1992 и 1993 г. и създаването на
БУЛРЕФ, то втората стъпка e сгъстяване на тази мрежа и модернизация на
геодезическата система в страната. Тя се състои в създаване на Държавна GPS
мрежа в изпълнение на Чл. 2 на Постановление на Министерски съвет №140 за
определяне на Българската геодезическа система, който гласи: „Българската
геодезическа система 2000 се материализира с мрежа от геодезически точки‟.
Проектът за Държавната GPS мрежа е изготвен от Военно-географска
служба към Министерство на отбраната и „Българска геоинформационна
компания“ ООД. Мрежата представлява съвкупност от равномерно разположени
на територията на България геодезически точки, отговарящи на редица условия за
извършване на GPS измервания, точност на центриране и физически достъп.
Държавната GPS мрежа включва както съществуващи точки от Държавната
геодезическа мрежа (I, II, III и IV клас) и БУЛРЕФ, така и новопостроени точки.
Разделена е на два класа – основен и второстепенен.
2.2

Фигура 2.3. Точки от Основния клас на Държавната GPS мрежа

Държавната GPS мрежа е измерена през 2004 и 2005 г. основно от екипи на
Военно-географската служба. На точките от Основния клас са извършени по две
24-часови измервателни сесии и две допълнителни (по една преди и след
основните) с продължителност от 5 - 8 часа. За изходни при обработката на
точките от основния клас са използвани перманентни GPS станции от
европейската мрежа EPN. Точките от второстепенния клас са измерени в дневни
сесии с продължителност 8 часа и при обработката им за изходни са използвани
точките от Основния клас.
Обработката на Основния и Второстепенния клас на Държавната GPS
мрежа е извършена съответно през 2005 и 2006 година в Централна лаборатория
по висша геодезия при Българската академия на науките с научноизследователския
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софтуер Bernese 5.0. Обработката и анализа са извършени в координатна система
ITRS, реализация ITRF2000, спазвайки най-съвременните стратегии и методики,
постигащи максимално точни и представителни резултати. Резултатите от
обработката на Основния клас са разгледани от Техническата работна група на
EUREF, която през 2006 г. приема 25 равномерно разпределени на територията на
страната точки от Основния клас на Държавната GPS мрежа за официална
реализация на Европейската земна координатна система ETRS89 на територията на
България. Резултатите от обработката на Второстепенния клас, извършена през
2006 година са представени пред EUREF на симпозиума в Лондон през 2007 г.
Точките от Държавната GPS мрежа, определени в координатна система
ETRS89, реализация ETRF2000, епоха 2005.0 представляват, освен сгъстяване на
EUREF мрежата на територията на България, но и реализация на Българската
геодезическа система. Новата геодезическа система, действаща и до днес е
въведена с Постановление на Министерски съвет №153 от 29 юли 2010 г. и
Наредба №2 от 30 юли 2010 г. за Дефиниране и поддържане на Българска
геодезическа система 2005.
Втори цикъл измервания на точките от Основния клас на Държавната
GPS мрежа
Развитието на геодезическата наука е в пряка корелация с напредъка на
технологиите в световен мащаб, което води до повишаване качеството на
резултатите от геодезическите измервания, както и на методите за тяхната
обработка и анализ. Усъвършенстването на фундаменталните координатни
системи води до периодично публикуване на подобрени техни реализации на
всеки няколко години. Реализацията на Европейската земна координатна система
на територията на България в лицето на Държавната GPS мрежа не е еднократен
акт. Един от най-важните аспекти на поддръжката на Държавната GPS мрежа е
периодичното преизмерване на точките и извършване на обработка и анализ на
резултатите, с цел определяне на техните скорости. Това е от ключово значение с
оглед на факта, че вътрешноплочовите скорости на точките на територията на
страната не могат да бъдат пренебрегнати.
Вторият цикъл измервания на точките от Основния клас на Държавната
GPS мрежа е извършен в четири последователни кампании през периода 2015 2018 г. Извършена е обработка и анализ на измерванията, както и повторна
обработка на измерванията от 2004/2005 г. от екипи на Военно-географската
служба и Националния институт по геофизика, геодезия и география, използвайки
научноизследователските софтуери Bernese и GAMIT/GLOBK. Получени са
резултати, както в официално приетата реализация на ETRS89 – ETRF2000, така и
в последната към момента на обработката – ETRF2014. В резултат са изведени
стойности за скоростите на точките от Основния клас на Държавната GPS мрежа.
Отчетен е факта, че към момента държавата не разполага с ресурса за
преизмерване на точките от Второстепенния клас за получаване на техните
скорости и привеждането им в единна координатна система и епоха с тези от
Основния клас25. Авторите са предложили бъдещо решение, което включва
извеждането на грид на скоростите за всяка тектонска структурна зона от точки с
определени скорости. Целта на настоящия дисертационен труд е именно
2.3

Георгиев, И., Г. Михайлов, П. Данчев, Н. Димитров, М. Минчев, П. Гъбенски (2020),
Държавна GPS мрежа. Обработка и анализ на измерванията на точките от основния клас 2004 2018 година, монография, Висша геодезия 23, специално издание, ISBN 978954964138
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разработката на такъв модел, използвайки измервания от перманентни
ГНСС станции, действащи на територията на страната.
Перманентни ГНСС станции, действащи на територията на България
Държавната GPS мрежа на България не е единствената практическа
материализация на Българската геодезическа система, а по този начин и на
Европейската земна координатна система ETRS89. Съгласно чл. 8 на Наредба №2
от 30 юли 2010 г. за Дефиниране, реализация и поддържане на Българската
геодезическа система:
„Българската геодезическа система 2005 се материализира чрез точките
от Държавната GPS мрежа и постоянно действащите GNSS станции,
определени в ETRS89, Епоха 2005.0.“
Инфраструктурните ГНСС мрежи представляват съвкупност от постоянно
действащи ГНСС станции, отговарящи на определени критерии за начин на
стабилизиране, точност по положение и височина и др. Те биват
научноизследователски (некомерсиални) и комерсиални. Към първия тип спада
Инфраструктурната ГНСС мрежа на Националния институт по геофизика,
геодезия и география към БАН. Към момента тя наброява над 20 станции, данните
от които се получават, обработват, архивират и анализират в Център за обработка
и анализ на ГНСС измервания26.
На територията на България действат 4 комерсиални инфраструктурни
ГНСС мрежи, които притежават удостоверение за оценка от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър. Основната услуга, предлагана от тях е
получаване на диференциални поправки към координатите на мобилен приемник в
реално време по различна технология, най-често чрез генерирането на виртуална
базова станция. От особена важност с оглед темата на дисертационните труд е
услугата за предоставяне на първични (сурови) данни за последваща
обработка в RINEX формат. Това позволява определянето на високоточни
координати и скорости на перманентните станции, използвани при различни
приложения, включително за разработване на модел на вътрешноплочовите
скорости на територията на страната, каквато задача е поставена на настоящата
дисертация.
Качеството на предлаганите услуги от инфраструктурните мрежи зависи
както от тяхното оборудване, управление и софтуер за обработка, така и от
точното и надеждно определено положение на станциите. Съгласно Инструкция №
РД-02-20-25 за Определяне на геодезически точки с помощта на глобални
навигационни
спътникови
системи
координатите
на
станциите
от
инфраструктурните мрежи се определят с точност от 5 mm по положение и 10 mm
по височина в координатна система БГС2005, като всяка мрежа подлежи на оценка
на съответствие с изискванията на инструкцията от страна на АГКК. При
удовлетворяване на изискванията се издава удостоверение за съответствие с
двугодишна валидност. Комерсиалните инфраструктурни мрежи, получили
удостоверение за оценка на съответствие от АГКК са Иокто (1Йокто),
СмартБул.Нет, ГеоНет и Геовара.
Обработката на първичните данни (суровите измервания) на перманентни
ГНСС станции позволява определянето на високоточни координати и скорости за
съответната епоха. Коректния анализ на получените резултати е от ключово
значение при мониторинга на съвременните движения на земната кора.
2.4
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Изводи към глава 2
В настоящата глава са разгледани етапите от въвеждането на Европейската
земна координатна система ETRS89 в България. Разгледани са първите кампании
за разпространение на ETRS89 на територията на страната, датиращи от 90те
години на XX век, както и последващите, които водят и до радикалното
модернизиране на българската геодезическа система. Видно от направената
ретроспекция е факта, че изградената Държавна GPS мрежа има статичен характер,
а преизмерването ѝ за извеждане на коректни прецизни координати и скорости на
материализираните точки е трудоемък и скъпоструващ процес, което е пречка за
осъществяването му.
В главата е дадена кратка информация за инфраструктурните ГНСС мрежи
в България. Сертифицирането им се извършва на всеки 2 години – период
несравнимо по-кратък от възможностите за преизмерване на Държавната GPS
мрежа. Предоставяните от тях „сурови“ данни27 и гъстотата на станциите им (с
оглед на разположение и конфигурация), представляват интерес в настоящия
дисертационен труд. След правилната обработка могат да бъдат получени
прецизни координати и скорости на физическите станции, които да послужат за
извеждане на надежден модел на хоризонталните вътрешноплочови скорости за
територията на България.
2.5

3

СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ГНСС ИЗМЕРВАНИЯ

Настоящата стратегия за прецизна обработка на резултатите от ГНСС
измервания на перманентни станции е съгласувана със стратегията за обработка на
станциите от Държавната GPS мрежа на България. Тя е базирана на съвременните
концепции в областта, препоръчани от IGS/EUREF. Целта е получаване на
прецизни координати и скорости на станциите в официалната координатна
система за територията на България – ETRS89, ETRF2000, епоха 2005.0, т.е.
БГС2005. Те ще участват в извеждането на модел на хоризонталните
вътрешноплочови скорости и неговата оценка.
Научно-изследователски софтуер, използван при обработката
Една от възможните класификации на програмните продукти за обработка
и анализ на резултати от спътникови наблюдения ги разделя на два типа –
комерсиални и некомерсиални/научно-изследователски. Обикновено първият тип
са софтуери на различните производители на ГНСС оборудване, най-популярни от
които са Trimble и Leica Geosystems. Съответните продукти, разпространявани от
тях са Trimble Business Center и Leica Geo Office. Комерсиалните софтуери
предоставят отлични възможности за обработка на пространствени вектори с
дължина до няколко десетки километра, което в ежедневната геодезическа
практика е напълно достатъчно. Те, обаче, са неприложими за надеждно
изчисляване на вектори с по-голяма дължина, какъвто е случаят при настоящия
дисертационен труд. При обработката на регионални пространствени мрежи,
изхождайки от перманентните станции на EPN/IGS и спазвайки препоръките на
EUREF28 е необходимо прилагането на по-усъвършенствани методи за обработка
на спътникови наблюдения. Това е възможно, използвайки научно3.1

Може да се нарекат и „първични данни“ – това е официалния термин, използван в
Инструкция № РД-02-20-25 от 20 Септември 2011 г. за Определяне на геодезически точки с
помощта на Глобални навигационни спътникови системи
28
Bruyninx, C. et al. (2018) Guidelines for EUREF Densifications, IAG sub-commission for
the European Reference Frame – EUREF
27
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изследователски софтуерни продукти, три от които отговарят на всички
съвременни стандарти. Това са GIPSY-OASIS II (GOA II), GAMIT/GLOBK и
Bernese GNSS Software.
За изпълнението на поставените задачи, свързани с дисертационния труд е
използван Bernese GNSS Software – прецизен научно-изследователски софтуер,
съответстващ на най-високите стандарти за качество на резултати, базирани на
Глобалните навигационни спътникови системи. Той се използва при обработката
на глобални и регионални ГНСС мрежи и отговаря на съвременните изисквания за
точност и надеждност. Прилагането на ефективни стратегии при решаване на
фазовите неопределености и определянето на различни параметри, свързани с
ГНСС наблюденията, позволява обработката на вектори с дължина до няколко
хиляди километра.
За да отговори на най-високите изисквания за точност, софтуерът прилага
моделиране на поведението на станциите, свързани с тектонски движения,
приливи в твърдата Земя и океанските приливи. Моделират се параметри, като
функции на времето чрез линейна непрекъсната функция. Bernese работи чрез
изпълнение на отделни модули (или подпрограми) за осъществяването на различни
задачи при обработката на данни. Нормалните уравнения, получени по избрана
схема (по „базови линии“, по „сесии“, „кампании“ и „мултикампании“), могат да
бъдат комбинирани за получаване на различни видове решения.
Препоръки на EUREF за сгъстяване на ETRS89
Подкомисията EUREF препоръчва спазването на определени процедури
при изчисляване на координати и скорости в координатна система ETRS89 на
регионални мрежи. Това цели съгласуваност на резултатите от кампанията с
официалните ETRS89/ITRS координати и скорости. Основният принцип е
получаване на решение в реализация на Международната земна координатна
система ITRS и трансформиране на получените резултати в реализация на ETRS89.
В общия случай се препоръчва използването на последната публикувана
реализация на ITRS към момента на извършване на обработката. Към настоящия
момент това е ITRF2014, съответно IGb14. От ключово значение е използването на
подходящите IGS продукти – прецизни спътникови ефемериди, параметри на
ориентация на Земята и др., които са базирани на същите калибрационни модели
на фазовите вариации на антените, използвани при обработката.
Необходимо е да се избере набор от референтни станции с прецизно
определени координати и скорости, които да се включат в обработката на
измерванията. Това са перманентни станции на Международната ГНСС служба
(IGS), положението на които е в пълно съответствие с актуалните модели за анализ
на ГНСС данни. Освен тях могат да се използват станциите от перманентната
мрежа на EUREF (EPN), които са достатъчно надеждни за пряко използване при
сгъстяване на реализациите на ITRS и ETRS89 в Европа. Подходящи са само тези
станции, които са класифицирани в Клас А и отговарят на определени условия
(вж. т. 1.3).
Препоръчва се периодът на наблюдение да обхваща поне три дни с 24часови измервания с интервал на запис през 30 секунди. За всеки 24-часов период
се получават дневни решения за станциите от мрежата, които след това се
комбинират за получаването на окончателните резултати за координати и скорости
на станциите в мрежата. Съществуват няколко основни вида мрежово решение в
зависимост от начина на фиксиране на параметрите:
3.2
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Свободно решение (Free Network Solution)
Мрежово решение, при което единствената информация, дефинираща
геодезическата референтна система, идва от фиксираните прецизни спътникови
орбити. Геометрията на мрежата е изведена изцяло на базата на ГНСС
измерванията и не е повлияна от изходни координати на референтни станции.
Въпреки това, получените координати не се позовават на добре дефинирана
референтна рамка, тъй като свободното решение е на практика неизползваемо за
получаването на прецизни резултати. Изчислените координати по този метод имат
значителни транслации между различните дневни решения, водещи до
чувствителни вариации в дневните координати29. Тези транслации са в корелация с
други параметри и недостатъци при тяхното моделиране, напр. ефекта на
тропосферното закъснение. Свободното решение има две основни приложения:
o генериране на нормални уравнения, използвани на по-късен етап при
обработката;
o изчисление на координати посредством метода Прецизно определяне
на точка (Precise Point Positioning, PPP).
Решение с налагане на ограничения върху априорните координати на
референтни станции (Tight/loose constraint solution)
Ако координатите на референтните станции в мрежата бъдат фиксирани
вместо изчислени, тогава те дефинират референтната система на мрежовото
решение. При това съществува известен риск, например ако положението на тези
станции е невярно или по-неточно, отколкото решението позволява. В този случай
ще бъде влошено качеството на всички изчислени параметри в мрежата. Друг
вариант е, ако координатите на референтните станции са с висока точност, а
решението на мрежата е по-неточно (например заради кратки наблюдателни
сесии). Тогава решението би било подобрено чрез фиксиране на изходните
координати. При всички положения, обаче, фиксирането на координати не е
препоръчително, тъй като съответните параметри са премахнати от системата
нормални уравнения. По този начин дефиницията на координатната система не
може да бъде променена на следващ етап. Това е причината за налагане на
ограничения върху тези координати, вместо те да бъдат строго фиксирани.
Ограниченията върху координатите на референтни станции към техните
априорни стойности могат да бъдат т.нар. стегнати (tight) и свободни/отпуснати
(loose). Първият тип съответства на фиксиране на координатите с точност от 10-3
до 10-5 (т.е. 0.001 m – 0.00001 m), а вторият – 10-2 (т.е. 0.01 m).
Решение с минимални ограничения (Minimum Constraint Solution)
Този метод е предложен в началото на 20ти век30 и през последните години
се препоръчва при обработката на регионални и локални мрежи. Състои се в
налагане на ограничения върху параметрите на трансформация, вместо директно
върху координатите на референтни станции. По този начин се дефинира
координатната система с използване на минимума за това информация, без
налагане на ограничения върху отделни станции. Предимството на този метод е, че
малки грешки в координатите на референтните станции не биха повлияли
значително на геометрията на мрежата и не биха понижили точността при
дефинирането на референтна рамка. На практика фиксирането на априорните
29

Dach R., L. Simon, P. Walser, P. Fridez (eds.) (2015). Bernese GNSS Software Version 5.2.
Astronomical Institute, University of Bern, ISBN: 978-3-906813-05-9, DOI: 10.7892/boris.72297
30
Altamimi, Z. (2002) Discussion on how to express a regional GPS solution in the ITRF.
http://euref.eu/symposia/book2002/162-167.pdf
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координати на една изходна референтна станция е разновидност на решение с
минимални ограничения, но е строго непрепоръчително, поради факта, че грешка в
положението на тази станция ще повлияе на цялата мрежа.
Метод за обработка на резултати от продължителни измервателни
кампании
Получаването на прецизни координати и скорости на станциите е основната
цел при обработката на измерванията посредством научно-изследователския
софтуер. Подробно описание на целия процес би било нецелесъобразно и затова на
кратко ще бъдат изложени обобщените етапи.
3.3

Подготовка и импортиране на изходните данни
Данните, необходими за получаването на високоточно решение при
обработката с научно-изследователски софтуер се получават от различни служби,
агенции и др. Използват се различни формати за обмен на данни, продукти и
решения. Най-известен и употребяван в широката геодезическа практика е
независимият формат за обмен на данни RINEX (Receiver Independent Exchange
Format). Други използвани формати и съответните продукти са: SP3c (Standard
Product 3) – прецизни спътникови орбити и часовници, ERP (Earth Rotation
Parameters) – координати на полюса, разпространявани от IGS, ANTEX (Antenna
Exchange Format) – калибрационни модели на вариациите на фазовите центрове на
антените на спътниците и приемниците, SINEX (Solution (Software/technique)
Independent Exchange Format) – независим формат за обмен на решения от
основните техники на космическата геодезия, IONEX (Ionosphere Model Exchange
Format) – файлов формат за обмен на йоносферни модели. Изброените видове
файлове съдържат част от необходимите данни за обработката. Те и всички други
необходими се импортират в Bernese GNSS Software, където чрез различни подпрограми биват анализирани и конвертирани във формат, позволяващ понататъшна работа.
3.4

3.4.1 Предварителна обработка
Предварителната обработка цели проверката и подготовката на данните,
посредством изпълнението на различни програми (или модули) преди
изпълнението на основната изчислителна програма. Предварителната обработка
включва следните етапи:
o обработка на RINEX файловете – проверка и поправка на циклични
грешки на ниво RINEX, откриване на несъответствия между кодовите и
фазовите измервания по отношение на часовника на приемника,
изглаждане на кодовите измервания;
o синхронизация на часовниците на приемниците;
o получаване на предварителни координати на станциите – посредством
обработката на кодови измервания;
o формиране на базисните вектори – съществуват различни стратегии за
формиране на базисните вектори, но най-често се използва стратегията
OBS-MAX, намираща оптимална комбинация от независими вектори с
оглед на максимален брой едновременни наблюдения и минимално
разстояние между станциите;
o предварителна обработка на фазовите измервания – проверка и
поправка на циклични грешки, използвайки линейни комбинации на
фазови измервания, както и локализиране на неизползваеми интервали.
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3.4.2 Получаване на резултати за координати на станциите на базата на
дневни решения
Изчисляването на параметрите, в т.ч. координатите на станциите в средата
на Bernese GNSS Software се извършва посредством изравнение по метода на наймалките квадрати. Две са основните програми, които позволяват изравнение на
параметрите, базирани на ГНСС измервания:
o GPSEST – съставя уравненията на измерванията и решава системите
нормални уравнения;
o ADDNEQ2 – манипулира и комбинира решения на ниво нормални
уравнения.
Координати на станциите в резултат на обработката на дневни решения се
получават посредством първата програма. При обработката се отчитат различни
ефекти върху положението на наземните станции, тропосферната и йоносферната
рефракция, вариации във фазовите центрове на спътниковите и приемниковите
антени, ефектът на фазово завихряне (phase windup), земните и океанските
приливи и всички други възможни източници на грешки, които биха повлияли
негативно върху качеството на получените резултати. За всяко наблюдение се
използва тежест, в зависимост от височината на спътника над хоризонта на
приемателната апаратура. Основните стъпки са проверка за отклоняващи се
наблюдения, фиксиране на фазовите неопределености и получаване на минимално
ограничено дневно решение (minimum constraint solution).
По природа фазовите неопределености са цели числа. За жалост, обаче,
уравненията на измерванията съдържат допълнителни параметри, които не могат
да бъдат разграничени еднозначно (корекции към часовника на спътника и
приемника, техните забавяния и първоначални отмествания и др.). Съставяйки
двойни фазови разлики се елиминира влиянието на споменатите фактори и се
възвръща целочисленият характер на неопределеностите. Съществуват много
методи за разрешаване на фазовите неопределености. Някои от тях са
изключително сложни, други са сравнително прости, но повечето включват две
основни стъпки:
o Стъпка 1: неопределеностите се получават като реални числа заедно с
други параметри;
o Стъпка 2: използвайки резултатите от Стъпка 1 се получават
целочислените стойности на неопределеностите, най-често използвайки
статистически тестове.
В средата на Bernese GNSS Software се прилагат различни стратегии за
решаване на неопределеностите, използващи различни алгоритми при
комбинирането на основните носещи честоти L1 и L2. Изборът на стратегия зависи
от дължините на векторите, продължителността на сесиите и качеството на
наблюденията. При обработката на регионални мрежи, какъвто е случаят на
настоящия дисертационен труд, е удачно използването на т.нар. Квази-йоносферно
освободена стратегия (Quasi-Ionosphere Free, QIF). При нея се използват само
фазови измервания и се фиксират едновременно неопределеностите и по двете
основни честоти. След това се използва Йоносферно-освободената линейна
комбинация L3, третирайки неопределеностите като известни параметри, получени
при предходната стъпка.
Резултат от обработката на дневните решения са нормални уравнения,
ковариационни матрици и файлове с изчислените тропосферни параметри в
бинарен формат, които се запазват за последващото им комбиниране.
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Получаването на близки координати на едноименните станции от дневните
решения е индикатор за качеството на получените резултати.
3.4.3 Комбиниране на дневните решения за получаване на окончателни
координати и скорости
Програмата GPSEST е подходяща при обработката на сравнително малки
кампании – няколко последователни 24-часови наблюдателни сесии при неголям
брой станции. Комбинацията на получените дневни решения се извършва
посредством програмата ADDNEQ2, която е базирана на методи за моделиране на
получените нормални уравнения. Програмата поддържа множество уникални
функции като предефиниране на референтна рамка, изчисляване на скоростите на
станции, промяна на използваните модели, елиминиране на параметри, изчисление
на Хелмертови трансформационни параметри между нормални уравнения и др. В
настоящия дисертационен труд ще бъде използвана основната функция на
ADDNEQ2 – определянето на окончателни координати и скорости на станции в
резултат на комбинирано мулти-сесийно решение. Следвайки препоръките на
EUREF получените резултати са в последната реализация на Международната
земна координатна система – ITRF2014. Координатите и скоростите са получени в
референтната епоха на ITRF2014 – 2010.0. Последната стъпка е трансформирането
им в официалната координатна система на Република България – ETRS89,
реализация ETRF2000, епоха 2005.0.
Трансформиране на получените резултати
Съществуват два основни подхода при трансформация на получените
резултати от координатна система ITRS в ETRS89:
Случай А: При трансформация между едноименни реализации – ако
резултатите са получени в реализация ITRFyy (напр. ITRF2014) и целта е
трансформирането им в ETRFyy (напр. ETRF2014). Използва се следната формула:
3.5
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(3.1)
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𝐼𝑇𝑅𝐹
𝑋𝑦𝑦

където
и
са съответно координатите на станцията в
едноименна реализация на ETRS89 и ITRS, 𝑡𝑐 е епохата, към която са приведени
трансформираните
координати,
𝑇𝑦𝑦
е
трансформационен
параметър,
̇ са компоненти на Ойлеровия вектор
характеризиращ вектора на транслация, а 𝑅𝑦𝑦
на Евразийската тектонска плоча, изразени в ITRFyy. Стойностите на
трансформационните параметри са официално публикувани в Техническа бележка
на EUREF за връзка и трансформация между ITRS и ETRS89.
Случай B: При трансформация на резултати, получени в ITRFyy (напр.
ITRF2014) и цел на трансформация ETRFxx (например ETRF2000). В този случай
се преминава през процедура, включваща две стъпки:
o трансформиране на координатите от ITRFyy, епоха 𝑡𝑐 в ITRFxx,
използвайки следното уравнение:
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
(𝑦) = (𝑦) + 𝑇 + 𝐷 (𝑦) + 𝑅 (𝑦)
𝑧 𝑥𝑥
𝑧 𝑦𝑦
𝑧 𝑦𝑦
𝑧 𝑦𝑦

(3.2)

където с индекси xx и yy са означени съответно координатите в ITRFxx и
ITRFуу, а T, D и R са официално публикуваните трансформационни параметри;
o трансформиране на координатите от ITRFxx в ETRFxx, както е описано в
Случай А.
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Препоръчва се валидирането на резултатите от извършени трансформации
посредством уеб-базирано приложение на интернет страницата на Европейската
перманентната ГНСС мрежа.
Изводи към глава 3
Дефинирана е стратегията при обработката на измервания за получаването
на прецизни координати и скорости на перманентни ГНСС станции. Тя е
съобразена с препоръките на Международната ГНСС служба (и в частност
EUREF), свързани с получаването на регионално решение в координатна система
ITRS и последващата трансформация в ETRS89. Описан е научноизследователският софтуер, който ще бъде използван при обработката.
Систематизирано е описан процесът за получаването на резултати за координати и
скорости на базата на многогодишно решение в последната актуална реализация
на Международната земна координатна система. В последната (но не по
значимост) подточка са представени възможните начини за извършване на
трансформация на резултатите в ETRS89, с ясно дефинирана епоха – ключов
елемент при локализирането на вътрешноплочови премествания.
3.6

4

МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕФОРМАЦИИ НА ЗЕМНАТА КОРА

Територията на Република България е разположена по периферията на
Евразийската тектонска плоча, което е предпоставка за интензивна тектонска и
сеизмична активност. Това обуславя нарастване на вътрешноплочовите
премествания на точките от земната повърхност със стойности от около 1
милиметър годишно северно от Стара планина до около 5 милиметра годишно
южно от нея, най-вече в изключително активния от геодинамична гледна точка
Югозападен регион31. Отчитането на тези скорости става възможно с повишаване
на точността и надеждността на резултатите от ГНСС измерванията.
Изследването на деформации на земната кора се базира на теорията за
напрегнатото и деформирано състояние. Възможни са различни подходи за
определянето на компонентите на тензора на деформация. В монографията
„Определяне на блоково обусловени равнинни деформации на земната кора
посредством измерени пространствени хорди“ на С. Господинов32 се разглеждат
теоретични основи и емпирични характеристики за динамичното поведение на
земната кора, включително математически формули за определянето им.
Разгледана е геометричната теория на деформациите, в която се изследва
деформацията на една пространствено ориентирана отсечка в две епохи.
Изчисленията се базират на намиране елементите на симетричния тензор на
деформация, като след изчислението на деформационните компоненти, могат да
бъдат определени обемна и площна деформация в изследваната област.
В настоящата глава е разгледан метод за изчисление и оценка на локални
деформации, използвайки данни за скоростите на станции – MELD (Median
Estimation of Local Deformation), разработен в Университета в Невада. На базата на
него е съставен алгоритъм за локализиране на обусловени вътрешноплочови
блокове на територията на страната.

Георгиев, И., Г. Михайлов, П. Данчев, Н. Димитров, М. Минчев, П. Гъбенски (2020),
Държавна GPS мрежа. Обработка и анализ на измерванията на точките от основния клас 2004 2018 година, монография, Висша геодезия 23, специално издание, ISBN 978954964138
32
Господинов, Сл. (2011) Определяне на блоково обусловени равнинни деформации на
земната кора посредством измерени пространствени хорди, монография
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4.1 Метод на крайните елементи
Често в практика под „деформация“ се разбира единствено преместването
на характерни точки в планово, височинно или тридименсионално отношение.
Фактически деформация е изменение във формата, което е независимо от
въведената координатна система, а самите премествания биха могли да се
разглеждат като „компоненти на деформация“33.
Изследването на деформации на земната кора се базира на теорията за
напрегнатото и деформирано състояние. Най-широко разпространен при
изследване на повърхностните движения на земната кора е Методът на крайните
елементи (МКЕ). При него изследваната територия се разделя на отделни
триъгълници, за които се предполага, че деформациите са еднородни по цялата им
площ. Всяка от фигурите се разглежда като „краен елемент“, за центъра на
тежестта на който се отнасят изчислените параметри.
При геофизичната интерпретация на геодинамичните процеси най-често се
използват следните величини, свързани с деформацията34:
o Посока на главните оси на деформация – взаимно перпендикулярни оси,
по които разтягането или свиването имат екстремални стойности;
o Големина на главните оси на деформация;
o Мащабни характеристики на деформиране на територията.
Във всяка точка от деформираното тяло съществуват три независими
линейни (εx, εy, εz) и три ъглови деформации (γxy, γyz, γxz). Те са функция на
еластичните премествания на точката по осите на координатна система (U, V, W),
зависещи от местоположението на точката:
𝑑𝑈
𝑑𝑉
𝑑𝑊
𝜀𝑥 = ; 𝜀𝑦 = ; 𝜀𝑧 =
(4.1)
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Тези компоненти на деформация образуват тензора на деформирано
състояние:
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4.2 MELD – алгоритъм за определяне на локални деформации
Методът за изчисление и оценка на компонентите на локална деформация
представлява мощен инструмент за анализ на вътрешноплочови движения на
земната кора. При него се използват прецизно определени скорости на станции,
определени чрез ГНСС измервания. Разработен е при изпълнението на проект,
имащ
задачата
да
изследва
вътрешноплочовите
деформации
на
Северноамериканската тектонска плоча. Основата на метода е, че за дадена точка
(център на тежестта на фигура) се изчисляват средният тензор на напрежение
(𝜀̂) и вектор на ротация (𝜔
̂). Те се получават от набор от N на брой локални
тензори на напрежение (𝜀̇) и вектори на ротация (𝜔̇ ). Стойността на всеки от тях
Цановски, Ю. (2013) Премествания на точки при насипни язовирни стени,
дисертационен труд
34
Вълев, Г., К. Василева (2018) Методът на крайните елементи в равнината и в
пространството за анализ на деформации и приложения, 18ти Международен симпозиум
„Съвременните технологии, обучението и професионалната практика в геодезията и свързаните с
нея области“, София 08-09 Ноември 2018
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(𝜀̇,𝜔̇ ) е получена от три вектора на хоризонталната скорост при възлите на локален
сферичен триъгълник. Всеки от векторите е определен от скоростта на точката
(𝑣𝑒 ,𝑣𝑛 ) в топоцентрична система, съответно Изток (Е) - Север (N). Зависимостта
между (𝜀̇, 𝜔̇ ) и (𝑣𝑒 ,𝑣𝑛 ) е изведена от Steven Ward35 през 1998 г. В неговата
формулировка 𝜔̇ е изразен като ротация около локална вертикална ос, докато в
настоящия метод параметърът е изразен като ротация около декартов Ойлеров
вектор. Основното уравнение в матричен вид е следното:
𝑣𝑒
(𝑟̂ . 𝑒̂0 )(𝑒̂ . 𝑒̂0 )
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където: R е приблизителният радиус на Земята, а 𝑒̂ , 𝑛̂ и 𝑟̂ са локалните
компоненти на тензора на деформация в топоцентрична координатна система,
съответно в посока изток, север и радиално в точката, на която е определена
скоростта (ако няма индекс) или в референтната точка за всяка фигура (означена с
индекс 0):
𝑒̂ 𝑇 = (− sin 𝐿 cos 𝐿 0)
𝑛̂𝑇 = (− sin 𝐵 cos 𝐿 −sin 𝐵 sin 𝐿 cos 𝐵)
𝑟̂ 𝑇 = (cos 𝐵 cos 𝐿 cos 𝐵 sin 𝐿 sin 𝐵)

(4.5)
(4.6)
(4.7)

където B и L са съответно геодезическа ширина и дължина. Използването
на хоризонталните скорости върху елипсоид при тази сферична апроксимация
води до пренебрежими грешки при извеждането на модела. Необходимо условие е,
трите точки със скорости, които образуват триъгълника да не лежат на една права.
След определяне на компонентите на деформация за всеки сферичен
триъгълник се извършва групиране на съседни триъгълници по сходни стойности
на ротация за получаване на скоростен модел. По същество методът е сложен и
комплексен, включващ редица стъпки за филтриране, оценка и контрол на
резултатите. Това се налага от части заради използването на огромно количество
данни за положението и скоростите на станции, включени в проекта (общо 3271
броя, разположени основно в Северна Америка). В настоящото работа моделът е
представен изключително кратко. Подробно описание може да се намери в
статията A Robust Estimation of the 3-D Intraplate Deformation of the North American
Plate From GPS, публикувана в Journal of Geophysical Research: Solid Earth36.
Използваните станции в настоящия дисертационен труд са значително по-малко,
което налага модифицирането на избрания метод с цел оптимално приложение и
получаване на надеждни компоненти на деформация и обуславяне на
вътрешноплочови блокове на територията на България.
Метод за локализиране на обособени вътрешноплочови блокове
За определяне на полето на хоризонталните скорости е използван метод за
изчисляване на средния тензор на напрежение (𝜀̂) и вектор на ротация (𝜔
̂) по
полигони, както и Ойлеровите параметри (полюс и ротация), базиран на
алгоритъма, описан в предходната точка. Средният тензор на напрежение и вектор
на ротация се дефинира от N на брой локални изчисления (𝜀̇,𝜔̇ ), всяко от които е
4.3
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определено от скоростни вектори при възлите на застъпващи се сферични
четириъгълници37. Възможно е да се определят стойностите на (𝜀̇,𝜔̇ ) от възлите на
триъгълник, но тогава резултатите не биха били достатъчно надеждни. Всяка
грешка в определените скорости би повлияла директно на модела, затова е взето
решение за използването на приблизително еднакви по площ, застъпващи се
четириъгълници, върховете на които съвпадат със станциите с известни
координати и скорости. За референтната точка (центъра на тежестта) на всеки
четириъгълник се получават шестте компонента (𝜀̇𝑒𝑒 , 𝜀̇𝑛𝑛 , 𝜀̇𝑒𝑛 , 𝜔̇ 𝑥 , 𝜔̇ 𝑦 , 𝜔̇ 𝑧 ) чрез
изравнение по Метода на най-малките квадрати (МНМК), използвайки (3). Чрез
тях се изразява ротацията на фигурата около Ойлеров полюс със съответните
координати:
𝛺 = √𝜔̇ 𝑥 2 +𝜔̇ 𝑦 2 + 𝜔̇ 𝑧 2
φ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

𝜔̇𝑧
2

√𝜔̇𝑥 +𝜔̇𝑦 2 +𝜔̇𝑧 2
𝜔̇

λ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 𝜔̇𝑦
𝑥

(4.8)
(4.9)
(4.10)

Четириъгълници със сходни стойности на ротация се групират по
полигони, след което се определят компонентите на деформация за цялата фигура.
При така полученото разделение може да се твърди, че всеки от обособените
полигони има поведението на твърдо тяло и може да се очакват еднакви
деформации по цялата му площ. Използвайки относителни скорости на точките в
координатна
система
ETRS89,
обособените
блокове
ще
отразяват
вътрешноплочовите движения на точките, попадащи в тях.
Движението на една тектонска структура по повърхността на сфера
(апроксимация на Земята) може да се опише като ротация около фиксирана ос, в
зависимост от избраната референтна рамка. Ойлеров полюс се нарича
положението на пресечницата на оста на ротация и тази сфера, както и
скоростта на въртене около оста, най-често изразена в градуси за милион години
(o/Myr).
Изводи към глава 4
В главата е разгледан и модифициран метод, отчитайки броя на
използваните точки, за локализиране на вътрешноплочови блокове, базиран на
алгоритъм за изчисление и оценка на компонентите на локална деформация.
Използва се термина „локална деформация“ имайки предвид извеждането на
компонентите за дискретни локални фигури (в случая на настоящия
дисертационен труд – сферични четириъгълници), след групирането на които се
извеждат деформационните компоненти на целите блокове. Този подход е избран
като една от стъпките за изпълнение на поставената цел на дисертационния труд, а
именно – разработване на модел на хоризонталните вътрешноплочови скорости,
чрез който е възможно интерполирането на скорости на точки на територията на
България.
4.4

5

ОБРАБОТКА НА ГНСС ИЗМЕРВАНИЯТА И АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ

Важна стъпка при изпълнението на поставената цел на настоящия
дисертационен труд е получаването на прецизни координати и скорости на
37
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станции, равномерно разположени на територията на страната. За целта са
използвани първични ГНСС данни в RINEX формат от една от лицензираните
инфраструктурни мрежи в България. Извършена е обработка, посредством научноизследователския софтуер Bernese GNSS Software. Резултатите са използвани при
извеждане на модел на хоризонталните вътрешноплочови скорости. По същата
стратегия е извършена обработка и са получени координати и скорости на
станциите от друга инфраструктурна мрежа, които ще бъдат използвани за оценка
на изведения модел.
Изходни ГНСС измервания от перманентни станции
За получаването на надеждни координати и скорости са необходими
качествени измервания, базирани на няколко сесии за период от поне 2-3 години.
Такива измервания са предоставени от една от сертифицираните инфраструктурни
мрежи, действащи на територията на България – ГеоНет. Мрежата се състои от 30
перманентни ГНСС станции и контролен център, в който се събират и обработват
данните. Мрежата е изградена от инфраструктурни CORS приемници на фирмата
Trimble (модели NetR5 и NetR8). Тя предлага мрежово решение, съобразено с
нуждите на потребителя, както в реално време, така и за последваща обработка.
Извършен е анализ на поведението на 30те перманентни ГНСС станции, които я
съставят. Техните координати и скорости са използвани за решаване на една от
основните задачи на дисертационния труд – извеждане на модел на
хоризонталните вътрешноплочови скорости.
Измерванията са разделени на 6 кампании. Предоставените данни са
сурови 24-часови измервания в RINEX формат с 30 секунден интервал на запис за
всяка станция с информация за приемник и антена, вкл. височина на антената,
измерена до референтната ѝ точка – ARP (Antenna Reference Point).
Продължителността на кампаниите е показана в табл. 5.1.
5.1

Таблица 5.1. Информация за измервателните кампании (ГеоНет)
Кампания

Начало
0:00 UTC

Край
24:00 UTC

Продължителност

I
II
III
IV
V
VI

24.4.2016 г.
1.11.2016 г.
23.4.2017 г.
15.10.2017 г.
23.4.2018 г.
15.10.2018 г.

30.4.2016 г.
4.11.2016 г.
30.4.2017 г.
21.10.2017 г.
30.4.2018 г.
21.10.2018 г.

7 дни
4 дни
8 дни
8 дни
8 дни
8 дни

Резултатите за координати и скорости на точките от инфраструктурната
мрежа ГеоНет са използвани при локализирането на обособени вътрешноплочови
блокове и извеждането на модел хоризонталните скорости. За проверка на
възможността за практическо приложение на този модел са необходими резултати
за поведението на станции, получени с подобна точност. Поради тази причина е
извършена обработка на данни от перманентните станции на друга сертифицирана
инфраструктурна мрежа – 1Йокто. Предоставените данни отново са RINEX
файлове с 24-часови наблюдения за всеки ден от измервателните кампании. Всяка
от кампаниите е с 8-дневна продължителност.
Както беше споменато резултатите за положението и поведението на
станциите от инфраструктурна мрежа ГеоНет ще бъдат използвани за извеждането
на модел на хоризонталните вътрешноплочови скорости, а тези от 1Йокто – за
оценка на този модел. Това се дължи на факта, че резултатите за ГеоНет са
получени след обработка и анализ на шест кампании в рамките на три години, а
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тези на 1Йокто – 4 кампании в рамките на 2 години. Стратегията при обработката е
идентична за двете мрежи. В последващото изложение ще бъде отделено повече
внимание на резултатите от обработката на инфраструктурна мрежа ГеоНет,
тъй като те са в основата на изведения модел.
Включени в обработката ГНСС станции от Европейската
перманентна мрежа
При обработката на двете мрежи е включен набор от референтни станции
от Европейската перманентна ГНСС мрежа – EPN, съгласно препоръките на
EUREF. Те също са и станции на Международната ГНСС служба – IGS. Поголямата част от станциите са от клас А, но са включени и такива от клас B, които
служат за контрол. Общият им брой е 10.
5.2

Обработка на измерванията
За да се осигури най-доброто възможно решение за координатите и
скоростите на изследваните станции е извършено изравнение на мрежа от базови
вектори в средата на научно-изследователския софтуер Bernese GNSS Software.
Обработката е извършена съгласно препоръките на EUREF, като са взети предвид
съвременните концепции в областта. Стратегията е описана в Глава 3. Обработката
на станциите на двете мрежи (ГеоНет и 1Йокто) е извършена по отделно,
използвайки единствено GPS измервания. Изпълнена е следната последователност:
o предварителна обработка на измерванията;
o обработка на всяка отделна кампания и получаване на дневни решения
за станциите от мрежата;
o комбиниране на нормалните уравнения от различните кампании за
получаване на окончателни координати и скорости на станциите.
Координатната система в която е извършена обработката е последната
публикувана реализация на Международната земна координатна система –
ITRF2014. Кампаниите са обработени в средната епоха за всяка една от тях. При
обработката на измерванията са използвани предварително изтеглени прецизни
спътникови ефемериди от ftp сървъра на Центъра за определяне на орбити в
Европа (Center for Orbit Determination in Europe, CODE), както и хомогенни с тях
допълнителни данни като атмосферни модели, параметри на земна ротация,
часовникови корекции и т.н. Без подобни данни е невъзможно да се достигне
висока точност в определянето на дълги вектори. Използвани са абсолютни
модели на отместването и вариациите на фазовите центрове на антените, изведени
за текущата реализация. За всички станции са интерполирани годишните
стойности на изменението на координатите им, породено от глобалните
тектонични движения. Чрез тези априорни стойности е извършена транслацията на
координатите в различни епохи. За всяка една от станциите, участващи в
обработката е изведен тропосферен модел за оценка на тропосферния градиент.
Получени са дневните решения за всеки ден от шестте кампании и
нормалните уравнения за всяко от тях са записани. Системите нормални уравнения
на всички дневни решения са комбинирани за извеждане на координатите и
скоростите на всички станции, използвайки т.нар. “minimum constraint solution”:
o комбинирани са системите нормални уравнения от дневните решения
по отделно за всяка от шестте кампании, като получените координати
на перманентните станции са приведени към средната епоха на
съответната кампания;
o комбинирани са системите нормални уравнения от шестте кампании, с
цел получаване на крайно решение за координатите и скоростите на
5.3
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станциите. Получените резултати от комбинирането на дневните
решения на станциите са приведени в официалната епоха на
референтната рамка – 2010.0.
Резултати
В резултат от комбинирането на нормалните уравнения от шестте
кампании за инфраструктурна мрежа ГеоНет са получени координати и скорости в
реализация ITRF2014, епоха 2010. Получените координати и скорости са
трансформирани в официално приетата координатна система в България –
ETRS89, реализация ETRF2000, епоха 2005.0, т.е. БГС2005 (табл. 5.5).
Трансформацията е извършена използвайки официално публикуваните
трансформационни параметри.
5.4

Таблица 5.5. Геоцентрични координати и скорости на станциите от инфраструктурна
мрежа ГеоНет в координатна система ETRS89, реализация ETRF2000, епоха 2010.0
Станция №

X [m]

Y [m]

Z [m]

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

4248898.071
4199906.268
4068599.936
4314503.026
4137767.041
4218175.069
4341530.735
4183337.344
4375002.298
4360743.095
4093425.126
4283628.859
4328995.954
4265869.078
4158028.993
4307579.098
4246010.575
4264925.067
4235209.883
4209632.396
4251394.758
4076970.768
4287501.759
4234715.341
4144415.484
4142643.889
4207111.831
4185303.023
4301266.935
4312694.521

2103368.398
2156615.348
2212189.953
2072138.900
2189470.365
1874639.781
1997851.089
2201319.288
1923050.761
1823032.200
2161021.012
1919686.680
1887446.002
1971643.425
2119813.755
1846494.382
1897787.027
1830365.860
1786946.338
2081711.528
2039679.529
2100834.808
2049950.671
1949341.931
2068492.622
2016133.252
2018169.498
1962740.688
1982685.417
1950083.252

4252768.171
4274151.062
4370982.405
4201953.647
4317624.977
4387010.543
4211110.041
4267630.869
4210717.426
4269166.342
4373678.616
4304706.117
4274069.143
4298528.775
4332798.436
4312558.580
4350302.415
4360658.386
4406908.455
4301803.021
4280885.245
4417561.879
4239994.411
4338663.704
4370393.894
4396063.770
4334108.737
4379874.518
4257880.646
4261392.771

Vx
[m/y]
0.0000
0.0003
0.0000
0.0018
-0.0003
0.0008
0.0013
-0.0001
0.0028
0.0010
0.0011
0.0016
0.0019
0.0006
0.0000
-0.0001
0.0009
0.0009
0.0004
0.0011
0.0002
0.0005
0.0006
0.0004
0.0005
-0.0021
0.0003
-0.0006
0.0008
0.0006

Vy
[m/y]
0.0001
0.0002
0.0000
0.0006
0.0002
0.0001
0.0011
0.0002
0.0009
0.0006
0.0003
0.0007
0.0011
0.0007
0.0001
0.0001
-0.0001
0.0003
0.0010
0.0004
0.0003
0.0001
0.0010
0.0001
-0.0004
-0.0004
-0.0001
0.0005
0.0004
0.0005

Vz
[m/y]
-0.0032
-0.0022
-0.0024
-0.0028
-0.0018
-0.0025
-0.0030
-0.0039
-0.0058
-0.0041
-0.0015
-0.0026
-0.0048
-0.0026
-0.0026
-0.0032
-0.0025
-0.0020
-0.0017
-0.0023
-0.0022
-0.0027
-0.0030
-0.0026
-0.0018
-0.0028
-0.0039
-0.0026
-0.0027
-0.0037

Контролът на получените резултати се осъществява чрез Хелмертова
трансформация между координатите на референтните станции с известни
координати в ITRF2014 (т.е. станциите от EPN) и получените от свободните от
ограничения дневни решения. Оценката на точността се прави на базата на
изчислените средните квадратни грешки в положението на тези станции.
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На фигура 5.4 са показани средните квадратни грешки, получени от
повторяемостта на координатите на станциите от инфраструктурна мрежа ГеоНет.
Резултатите безспорно говорят за високото качество на многогодишното решение.

СРЕДНА КВАДРАТКА ГРЕШКА

N [mm]

E [mm]

Up [mm]

8
7
6
5
4
3
2
1

100
101
102
103
104
105
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
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124
125
126
127
128
129

0

СТАНЦИИ ОТ ИНФРАСТРУКТУРНА ГНСС МРЕЖА "ГЕОНЕТ"

Фигура 5.4. Средни квадратни грешки, получени от повторяемостта на координатите на
точките от инфраструктурна мрежа ГеоНет

По същата стратегия са обработени и измерванията от инфраструктурна
мрежа 1Йокто. Получените координати в координатна система ITRS и техните
средни квадратни грешки са показани на таблица 5.6. В последствие те са
трансформирани в ETRS89, ETRF2000, епоха 2005. Поради проблеми в
резултатите за една от станциите (№14) тя няма да бъде включена при оценката на
изведения модел.
Таблица 5.6. Геоцентрични координати и средните им квадратни грешки на станциите от
инфраструктурна мрежа 1Йокто в координатна система ITRF2014, епоха 2010.0
Станция
№

X
[m]

Y
[m]

Z
[m]

mX
[m]

mY
[m]

mZ
[m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

4173763.836
4178702.877
4367723.679
4281672.958
4178745.275
4093856.149
4307945.053
4207615.175
4233507.878
4231218.050
4375326.898
4274814.485
4119851.176
4312576.685
4083196.333
4359748.982
4211204.812
4218227.215
4296110.598
4309560.836
4326735.538
4218485.338
4299861.177
4240378.663
4167549.867
4183393.381

2149518.052
2008560.615
1861972.425
1887513.332
2172380.391
2161919.257
1822715.864
2043145.932
2118427.742
2001461.355
1923754.117
2077261.291
2083521.919
2046342.765
2202015.558
1824895.783
2194599.955
1874699.538
1928431.030
1949464.498
1839962.097
1933287.396
1983047.231
1883033.153
2052706.168
2201282.119

4303127.624
4365521.014
4245090.300
4320275.712
4286802.780
4372893.025
4322476.630
4322065.159
4260319.902
4318808.903
4210078.635
4239395.216
4386431.865
4216610.934
4362716.373
4269354.111
4244253.464
4386951.316
4288238.518
4264810.393
4296505.098
4361358.376
4259131.364
4362125.251
4355903.774
4267594.362

0.0009
0.0007
0.0007
0.0023
0.0009
0.0007
0.0010
0.0008
0.0009
0.0007
0.0008
0.0006
0.0022
0.0007
0.0009
0.0009
0.0033
0.0007
0.0017
0.0030
0.0007
0.0007
0.0008
0.0023
0.0029
0.0008

0.0005
0.0004
0.0004
0.0013
0.0005
0.0004
0.0006
0.0005
0.0005
0.0004
0.0004
0.0003
0.0013
0.0004
0.0006
0.0005
0.0021
0.0004
0.0010
0.0016
0.0004
0.0004
0.0005
0.0013
0.0018
0.0005

0.0009
0.0007
0.0007
0.0023
0.0009
0.0007
0.0009
0.0008
0.0009
0.0007
0.0008
0.0006
0.0022
0.0007
0.0009
0.0008
0.0034
0.0007
0.0016
0.0028
0.0007
0.0007
0.0008
0.0023
0.0028
0.0008
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Станция
№

X
[m]

Y
[m]

Z
[m]

mX
[m]

mY
[m]

mZ
[m]

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

4362370.377
4267250.125
4142558.922
4328605.927
4391640.766
4131866.098
4146801.340
4076542.416
4209167.901
4341591.072
4313444.020
4249380.299
4323640.071
4252667.483
4112412.792
4278399.577
4336007.635
4235251.860

1894240.354
1931919.529
2018880.450
1887570.487
1888416.239
2187407.285
2107711.278
2101183.764
2084070.374
1997447.950
1863689.770
2043587.558
1804273.023
1957076.309
2181836.571
1841843.748
1929308.961
1784886.454

4237047.321
4315301.957
4394970.028
4274420.884
4208541.908
4324140.075
4349502.143
4417803.375
4301117.780
4211296.709
4299444.688
4280975.401
4314573.980
4318052.697
4345432.841
4343127.662
4248171.409
4407669.223

0.0008
0.0029
0.0011
0.0007
0.0009
0.0007
0.0008
0.0007
0.0007
0.0010
0.0008
0.0007
0.0027
0.0033
0.0008
0.0008
0.0007
0.0008

0.0004
0.0016
0.0006
0.0004
0.0005
0.0005
0.0005
0.0004
0.0004
0.0006
0.0005
0.0004
0.0015
0.0019
0.0005
0.0004
0.0004
0.0004

0.0007
0.0030
0.0011
0.0007
0.0009
0.0007
0.0008
0.0007
0.0007
0.0009
0.0008
0.0007
0.0027
0.0033
0.0008
0.0008
0.0008
0.0008

Поради по-големия брой станции, мрежата е разделена на две под-мрежи,
обработени отделно. Получените нормални уравнения на дневните решения за
всяка от под-мрежите са комбинирани за получаване на крайни резултати.
На фигура 5.6 са показани средните квадратни грешки, получени от
повторяемостта на координатите на станциите от инфраструктурна мрежа 1Йокто.
Резултатите са по-лоши от тези за мрежа ГеоНет, което би могло да се дължи на
редица фактори – напр. по-малкия брой кампании, участващи в обработката,
промени в конфигурацията на станциите и качество на стабилизирането
(монтирането) на антените.
СРЕДНА КВАДРАТКА ГРЕШКА
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Фигура 5.6. Средни квадратни грешки, получени от повтаряемостта на координатите на
точките от инфраструктурна мрежа 1Йокто

Качеството на полученото решение за инфраструктурна мрежа ГеоНет е
сравнително по-високо от това на 1Йокто38. Това е една от причините резултатите
от първата да бъдат използвани при извеждането на модела на вътрешноплочовите
скорости, а тези от втората – за неговата оценка.
Тук става въпрос единствено за сравнение на резултатите от двете решения. Не се
правят заключения за качеството на предлаганите услуги от двете инфраструктурни
мрежи.
38
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Вектори на хоризонталните скорости
При наличието на резултати за мрежа, базирани на множество кампании в
интервал от 2-3 години е възможно и целесъобразно изчисляването на скорости на
станциите от тази мрежа. Получаването на скоростите на станциите от
перманентните мрежи е извършено чрез комбиниране на ковариационните
матрици на нормалните уравнения при използване на подхода за решение с
минимални ограничения (вж. Глава 3). Решението за скоростите на станциите от
мрежа ГеоНет се базира на 6 епохи на измервания, а това на мрежата 1Йокто – на
4.
Изчислението на скоростите на станциите в средата на Bernese GNSS
Software е извършено с под-програмата ADDNEQ2. Като изходни данни са
използвани получените вече нормалните уравнения и ковариационните матрици от
отделните кампании, с цел получаване на многогодишно решение.
Скоростите на станциите са изчислени по два начина – в резултат от
комбинирането на нормалните уравнения на шестте кампании за получаване на
финално решение и чрез графично нанасяне на координатите от всяка кампания и
определяне на линейна тенденция на тяхното изменение. Очаквано, резултатите са
до голяма степен идентични.
Изменението в геоцентричните координати на част от станциите от
инфраструктурната мрежа ГеоНет е представено в Приложение 1 под формата на
графики, придружени с таблица за определяне и оценка на скоростта по
съответната координатна ос. Тенденцията в изменението на координатите е
оценена и посредством генерирана регресионна права, използвайки стойностите на
отклоненията от правата за всяка епоха. Графиките са анализирани и проверени за
наличието на осезаеми разлики от линейната тенденция. Такъв е примера със
станция 103. На фиг. 5.7 са показани разликите в геоцентричните координати по
всяка ос, получени за шестте кампании.
5.5

Координатни стойности

.5100

Преместване на Станция 103 (Крумовград) по ос Х

.5000
.4900
.4800

Преместване по X

.4700

Регресионна права

.4600
.4500
.4400
4/27/2016

Координатни стойности

.4000

11/3/2016 4/27/2017 10/18/2017 4/27/2018
Средна епоха за всяка кампания

10/18/2018

Преместване на Станция 103 (Крумовград) по ос Y

.3900
.3800
Преместване по Y

.3700

Регресионна права

.3600
.3500
.3400
4/27/2016

11/3/2016 4/27/2017 10/18/2017 4/27/2018
Средна епоха за всяка кампания

10/18/2018
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Координатни стойности

.9900

Преместване на Станция 103 (Крумовград) по ос Z

.9800

.9700
Преместване по Z

.9600

Регресионна права

.9500
.9400

.9300
4/27/2016

11/3/2016 4/27/2017 10/18/2017 4/27/2018
Средна епоха за всяка кампания

10/18/2018

Фигура 5.7. Тенденция на изменение на геоцентричните координати на станция 103

С червена щриховка е показано рязко изменение от тенденциозното
движение на координатните компоненти. Възможно е то да се дължи на промяна в
конфигурацията на станцията. За коректно определяне на положението и скоростта
на станция 103 при обработката са използвани само измервания от 2017 и 2018 г.
(т.е. без първите два цикъла). Тогава графиките и скоростите придобиват следния
вид:
Преместване на Станция 103 (Крумовград) по ос Х
Координатни стойности

.4900
.4800
.4700

Преместване по X

.4600

Регресионна права

.4500
.4400
.4300
4/27/2017 10/18/2017 4/27/2018 10/18/2018
Средна епоха за всяка кампания

Преместване на Станция 103 (Крумовград) по ос Y
Координатни стойности

.4100
.4000
.3900

Преместване по Y

.3800

Регресионна права

.3700
.3600
.3500
4/27/2017 10/18/2017 4/27/2018 10/18/2018
Средна епоха за всяка кампания

Преместване на Станция 103 (Крумовград) по ос Z
Координатни стойности

.9900
.9800
.9700

Преместване по Z

.9600

Регресионна права

.9500
.9400
.9300
4/27/2017 10/18/2017 4/27/2018 10/18/2018
Средна епоха за всяка кампания

Фигура 5.8. Тенденция на изменение на геоцентричните координати на станция 103 без
измервания от кампаниите през 2016 г.
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Подходящ метод за представяне на промяната в положението на точки е
чрез вектор на скоростта, формиран на базата на резултати от поне три
измервателни цикъла. Така формираният вектор показа големината и посоката на
изменение на координатите на съответните станции. По този начин се формират
тенденции и могат да се правят сравнения на скорости по съответните
координатни оси, както и да бъдат интерпретирани резултатите във връзка с
движението на земната кора39.
Геоцентричните координати на станциите са трансформирани в
Универсална трансверзална проекция на Меркатор (UTM) с оглед на по-лесното
визуализиране на скоростните вектори. Геоцентричните скорости на станциите са
трансформирани в топоцентрични, използвайки следните формули:
vE = −vX . sinL + vY . cosL
vN = −vX . cosL. sinB − vY . sinL. sinB + vZ . cosB
vU = vX . cosB. cosL + vY . sinL. cosB + vZ . sinB

(5.1)
(5.2)
(5.3)

Скоростта на дадена точка може да бъде определена в абсолютен или в
относителен смисъл. Най-често движенията на земната кора в глобален мащаб, се
представят като абсолютни, т.е. движения на континенталните плочи една спрямо
друга (по отношение на фиксирана координатна система). Скоростите на точки,
представени в координатна система ITRF2014 са абсолютни (фиг. 5.9).

Фигура 5.9. Абсолютни скорости на станциите от мрежата в координатна система ITRS,
реализация ITRF2014 (мащаб на векторите: 1 см ≈ 0.025 m/год)

Относителните
скорости
се
използват
за
изследването
на
вътрешноплочовите движения. Те се получават като от абсолютните скорости на
дадени станции, се извади ротацията на плочата. За стабилната част на Евразия,
към която е привързана координатната система ETRS89, скоростите на станциите
са нулеви (или много близки до 0). Скоростите на всички точки с координати,
определени в ETRS89 са вътрешноплочови.
Както беше споменато в предишната точка, получените координати в
резултат на обработката са трансформирани в координатна система ETRS89,
Данчев, Ц., М. Данчева (2019) Извеждане на прецизни координати и скорости на
перманентни ГНСС станции, действащи на територията на България, Геодезия, картография,
земеустройство, брой 3-4‘2019, 8-10
39
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реализация ETRF2000, епоха 2005.0. Трансформацията е извършена посредством
официално публикуваните трансформационни параметри. Абсолютните ITRS
скорости, получени при обработката са трансформирани в релативни – в
координатна система ETRS89. След като координатите и скоростите са в
координатна система ETRS89, могат да се правят коректни анализи, относно
вътрешноплочовото движение на станциите.
Таблица 5.7. Геоцентрични и топоцентрични скорости на станциите от инфраструктурна
мрежа ГеоНет в координатна система ETRS89, реализация ETRF2000, епоха 2005.0
заедно с техните средни квадратни грешки

Станция
№

Изчислени скорости и техните
средни квадратни грешки (1σ) за
периода 2016 - 2018 година в
координатна система ETRS89,
ETRF2000, епоха 2005

Топоцентрични скорости и
техните средни квадратни
грешки (1σ)

VX
[m/y]

VY
[m/y]

VZ
[m/y]

mvx
[m/y]

mvy
[m/y]

mvz
[m/y]

VE
[m/y]

VN
[m/y]

VU
[m/y]

mve
[m/y]

mvn
[m/y]

mvu
[m/y]

100

0.0000

0.0001

-0.0032

0.0001

0.0000

0.0001

0.0001

-0.0024

-0.0020

0.0000

0.0001

0.0001

101

0.0003

0.0002

-0.0022

0.0001

0.0000

0.0001

0.0001

-0.0019

-0.0012

0.0000

0.0001

0.0001

102

0.0000

0.0000

-0.0024

0.0001

0.0000

0.0001

0.0000

-0.0017

-0.0016

0.0000

0.0001

0.0001

103

0.0018

0.0006

-0.0028

0.0001

0.0000

0.0001

-0.0002

-0.0034

-0.0005

0.0000

0.0001

0.0001

104

-0.0003

0.0002

-0.0018

0.0001

0.0000

0.0001

0.0003

-0.0012

-0.0013

0.0000

0.0001

0.0001

105

0.0008

0.0001

-0.0025

0.0001

0.0000

0.0001

-0.0002

-0.0023

-0.0011

0.0000

0.0001

0.0001

106

0.0013

0.0011

-0.0030

0.0001

0.0000

0.0001

0.0004

-0.0034

-0.0008

0.0000

0.0001

0.0001

107

-0.0001

0.0002

-0.0039

0.0001

0.0000

0.0001

0.0002

-0.0028

-0.0026

0.0000

0.0001

0.0001

108

0.0028

0.0009

-0.0058

0.0001

0.0000

0.0001

-0.0003

-0.0063

-0.0016

0.0000

0.0001

0.0001

109

0.0010

0.0006

-0.0041

0.0001

0.0000

0.0001

0.0001

-0.0038

-0.0019

0.0000

0.0001

0.0001

110

0.0011

0.0003

-0.0015

0.0001

0.0000

0.0001

-0.0003

-0.0018

-0.0002

0.0000

0.0001

0.0001

111

0.0016

0.0007

-0.0026

0.0001

0.0000

0.0001

0.0000

-0.0031

-0.0005

0.0000

0.0001

0.0001

112

0.0019

0.0011

-0.0048

0.0001

0.0000

0.0001

0.0003

-0.0050

-0.0016

0.0000

0.0001

0.0001

113

0.0006

0.0007

-0.0026

0.0001

0.0000

0.0001

0.0004

-0.0025

-0.0011

0.0000

0.0001

0.0001

114

0.0000

0.0001

-0.0026

0.0001

0.0000

0.0001

0.0001

-0.0019

-0.0017

0.0000

0.0001

0.0001

115

-0.0001

0.0001

-0.0032

0.0001

0.0000

0.0001

0.0002

-0.0023

-0.0023

0.0000

0.0001

0.0001

116

0.0009

-0.0001

-0.0025

0.0001

0.0000

0.0001

-0.0004

-0.0023

-0.0012

0.0000

0.0001

0.0001

117

0.0009

0.0003

-0.0020

0.0001

0.0000

0.0001

-0.0001

-0.0021

-0.0007

0.0000

0.0001

0.0001

118

0.0004

0.0010

-0.0017

0.0001

0.0000

0.0001

0.0007

-0.0018

-0.0007

0.0000

0.0001

0.0001

119

0.0011

0.0004

-0.0023

0.0001

0.0000

0.0001

-0.0001

-0.0025

-0.0007

0.0000

0.0001

0.0001

120

0.0002

0.0003

-0.0022

0.0001

0.0000

0.0001

0.0002

-0.0018

-0.0013

0.0000

0.0001

0.0001

121

0.0005

0.0001

-0.0027

0.0001

0.0000

0.0001

-0.0002

-0.0022

-0.0015

0.0000

0.0001

0.0001

122

0.0006

0.0010

-0.0030

0.0001

0.0000

0.0001

0.0007

-0.0029

-0.0013

0.0000

0.0001

0.0001

123

0.0004

0.0001

-0.0026

0.0001

0.0000

0.0001

-0.0001

-0.0022

-0.0015

0.0000

0.0001

0.0001

124

0.0005

-0.0004

-0.0018

0.0001

0.0000

0.0001

-0.0006

-0.0015

-0.0010

0.0000

0.0001

0.0001

125

-0.0021

-0.0004

-0.0028

0.0001

0.0000

0.0001

0.0005

-0.0005

-0.0034

0.0000

0.0001

0.0001

126

0.0003

-0.0001

-0.0039

0.0001

0.0000

0.0001

-0.0002

-0.0030

-0.0025

0.0000

0.0001

0.0001

127

-0.0006

0.0005

-0.0026

0.0001

0.0000

0.0001

0.0007

-0.0016

-0.0020

0.0000

0.0001

0.0001

128

0.0008

0.0004

-0.0027

0.0001

0.0000

0.0001

0.0000

-0.0026

-0.0011

0.0000

0.0001

0.0001

129

0.0006

0.0005

-0.0037

0.0001

0.0000

0.0001

0.0002

-0.0032

-0.0019

0.0000

0.0001

0.0001

Преминавайки към релативни скорости, стойностите намаляват
значително, като се променя и направлението по осите X, Y и Z. Това се дължи на
изваждане ротацията на Евразийската плоча (фиг. 5.10).
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Фигура 5.10. Относителни (вътрешноплочови) скорости на станциите от мрежата в
координатна система ETRS89, реализация ETRF2000 (мащаб на векторите: 1 см ≈ 0.005
m/год)

По същата стратегия са получени и скоростите на станциите от
инфраструктурна мрежа 1Йокто. Геоцентричните и топоцентричните скорости,
както и техните средни квадратни грешки са представени в табл. 5.8.
Таблица 5.8. Геоцентрични и топоцентрични скорости на станциите от инфраструктурна
мрежа 1Йокто в координатна система ETRS89, реализация ETRF2000, епоха 2005.0
заедно с техните средни квадратни грешки

Станция
№

Изчислени скорости и техните средни квадратни грешки
(1σ) за периода 2017 - 2018 година в координатна система
ETRS89, ETRF2000, епоха 2005

Топоцентрични скорости и техните средни квадратни
грешки (1σ)

VX
[m/y]

VY
[m/y]

VZ
[m/y]

mvx
[m/y]

mvy
[m/y]

mvz
[m/y]

VE
[m/y]

VN
[m/y]

VU
[m/y]

mve
[m/y]

mvn
[m/y]

mvu
[m/y]

1

-0.0141

0.0041

-0.0178

0.0001

0.0001

0.0001

0.0100

-0.0059

-0.0198

0.0000

0.0001

0.0002

2

0.0004

0.0010

-0.0041

0.0001

0.0001

0.0001

0.0007

-0.0036

-0.0022

0.0000

0.0000

0.0001

3

0.0010

0.0014

-0.0041

0.0001

0.0001

0.0001

0.0009

-0.0041

-0.0016

0.0000

0.0000

0.0001

4

-0.0027

-0.0016

-0.0049

0.0003

0.0002

0.0003

-0.0004

-0.0015

-0.0056

0.0001

0.0001

0.0004

5

-0.0014

-0.0007

-0.0041

0.0001

0.0001

0.0001

0.0000

-0.0020

-0.0039

0.0000

0.0001

0.0002

6

-0.0003

0.0017

-0.0010

0.0001

0.0001

0.0001

0.0017

-0.0011

-0.0003

0.0000

0.0000

0.0001

7

-0.0018

-0.0019

0.0002

0.0001

0.0001

0.0001

-0.0010

0.0017

-0.0016

0.0001

0.0001

0.0002

8

0.0003

-0.0004

-0.0030

0.0001

0.0001

0.0001

-0.0005

-0.0023

-0.0020

0.0000

0.0001

0.0001

9

-0.0126

-0.0040

-0.0247

0.0001

0.0001

0.0001

0.0020

-0.0096

-0.0262

0.0000

0.0000

0.0002

10

0.0020

0.0002

-0.0050

0.0001

0.0001

0.0001

-0.0006

-0.0050

-0.0020

0.0000

0.0000

0.0001

11

0.0005

0.0011

-0.0057

0.0001

0.0001

0.0001

0.0008

-0.0049

-0.0031

0.0000

0.0000

0.0001

12

-0.0028

-0.0023

-0.0070

0.0001

0.0000

0.0001

-0.0009

-0.0029

-0.0073

0.0000

0.0000

0.0001

13

0.0015

0.0072

-0.0126

0.0003

0.0002

0.0003

0.0058

-0.0122

-0.0053

0.0001

0.0001

0.0004

15

-0.0001

-0.0017

-0.0046

0.0001

0.0001

0.0001

-0.0015

-0.0030

-0.0036

0.0000

0.0000

0.0001

16

-0.0030

0.0002

-0.0038

0.0001

0.0001

0.0001

0.0016

-0.0010

-0.0044

0.0000

0.0001

0.0002

17

0.0002

0.0010

-0.0040

0.0001

0.0001

0.0001

0.0008

-0.0033

-0.0023

0.0000

0.0000

0.0002

18

-0.0126

-0.0004

-0.0137

0.0004

0.0002

0.0004

0.0054

-0.0027

-0.0176

0.0002

0.0002

0.0006

19

-0.0003

-0.0011

-0.0033

0.0001

0.0001

0.0001

-0.0009

-0.0019

-0.0027

0.0000

0.0000

0.0001
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Станция
№

Изчислени скорости и техните средни квадратни грешки
(1σ) за периода 2017 - 2018 година в координатна система
ETRS89, ETRF2000, епоха 2005

Топоцентрични скорости и техните средни квадратни
грешки (1σ)

VX
[m/y]

VY
[m/y]

VZ
[m/y]

mvx
[m/y]

mvy
[m/y]

mvz
[m/y]

VE
[m/y]

VN
[m/y]

VU
[m/y]

mve
[m/y]

mvn
[m/y]

mvu
[m/y]

20

-0.0015

-0.0009

-0.0051

0.0002

0.0001

0.0002

-0.0003

-0.0026

-0.0047

0.0001

0.0001

0.0003

21

0.0011

-0.0043

-0.0047

0.0004

0.0002

0.0004

-0.0043

-0.0030

-0.0037

0.0001

0.0002

0.0005

22

0.0036

-0.0036

-0.0003

0.0001

0.0001

0.0001

-0.0048

-0.0015

0.0012

0.0000

0.0000

0.0001

23

-0.0004

0.0002

-0.0019

0.0001

0.0001

0.0001

0.0003

-0.0012

-0.0015

0.0000

0.0000

0.0001

24

-0.0270

0.0241

-0.0317

0.0001

0.0001

0.0001

0.0332

-0.0137

-0.0321

0.0000

0.0000

0.0001

25

0.0025

0.0052

-0.0021

0.0003

0.0002

0.0003

0.0037

-0.0045

0.0017

0.0001

0.0001

0.0004

26

0.0030

0.0066

0.0002

0.0003

0.0002

0.0003

0.0046

-0.0037

0.0041

0.0001

0.0002

0.0005

27

-0.0087

0.0095

-0.0158

0.0001

0.0001

0.0001

0.0124

-0.0095

-0.0132

0.0000

0.0000

0.0001

28

0.0013

0.0035

-0.0017

0.0001

0.0001

0.0001

0.0027

-0.0030

0.0008

0.0000

0.0000

0.0001

29

-0.0005

0.0012

-0.0060

0.0004

0.0002

0.0004

0.0013

-0.0045

-0.0040

0.0001

0.0002

0.0006

30

-0.0006

-0.0019

-0.0030

0.0001

0.0001

0.0001

-0.0015

-0.0012

-0.0030

0.0001

0.0001

0.0002

31

0.0010

0.0008

-0.0041

0.0001

0.0001

0.0001

0.0003

-0.0038

-0.0018

0.0000

0.0000

0.0001

32

0.0002

0.0026

-0.0067

0.0001

0.0001

0.0001

0.0023

-0.0059

-0.0035

0.0000

0.0001

0.0002

33

0.0007

0.0020

-0.0018

0.0001

0.0001

0.0001

0.0014

-0.0024

-0.0001

0.0000

0.0000

0.0001

34

0.0014

0.0022

-0.0018

0.0001

0.0001

0.0001

0.0014

-0.0029

0.0004

0.0000

0.0000

0.0001

35

0.0017

0.0018

-0.0024

0.0001

0.0001

0.0001

0.0009

-0.0033

0.0000

0.0000

0.0000

0.0001

36

0.0015

0.0005

-0.0020

0.0001

0.0001

0.0001

-0.0002

-0.0025

-0.0002

0.0000

0.0000

0.0001

37

0.0025

0.0008

-0.0020

0.0001

0.0001

0.0001

-0.0003

-0.0033

0.0007

0.0000

0.0001

0.0002

38

0.0026

0.0015

-0.0023

0.0001

0.0001

0.0001

0.0003

-0.0037

0.0007

0.0000

0.0000

0.0001

39

0.0018

0.0015

-0.0031

0.0001

0.0001

0.0001

0.0006

-0.0038

-0.0004

0.0000

0.0000

0.0001

40

0.0014

0.0025

-0.0033

0.0004

0.0002

0.0004

0.0017

-0.0039

-0.0005

0.0001

0.0001

0.0005

41

-0.0001

0.0022

-0.0049

0.0004

0.0002

0.0004

0.0020

-0.0041

-0.0027

0.0001

0.0002

0.0005
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-0.0018

-0.0018

-0.0034

0.0001

0.0001

0.0001

-0.0008

-0.0008

-0.0041

0.0000

0.0000

0.0001
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0.0000

0.0003

-0.0020

0.0001

0.0001

0.0001

0.0003

-0.0016

-0.0013

0.0000

0.0000

0.0001

44

0.0008

0.0019

-0.0049

0.0001

0.0001

0.0001

0.0014

-0.0046

-0.0021

0.0000

0.0000

0.0001

45

0.0020

0.0004

-0.0024

0.0001

0.0001

0.0001

-0.0004

-0.0031

-0.0002

0.0000

0.0000

0.0001

Изводи към глава 5
Извършена е обработка на мрежа от базисни вектори, използвайки научноизследователския софтуер Bernese GNSS Software. Получени са прецизни
координати и скорости на точките от две от сертифицираните инфраструктурни
мрежи, действащи на територията на страната, спазвайки една и съща стратегия
(аналогична на използваната при определяне координатите на точките от
Държавната GPS мрежа). Резултатите от едната ще бъдат използвани при
извеждането на модела на хоризонталните вътрешноплочови скорости, а тези от
втората – при неговата оценка.
От получените абсолютни скорости на точките в координатна система
ITRS се потвърждава известната ротация на Евразийската плоча, тъй като всички
изследвани станции следват това движение. Получените релативни скорости
потвърждават хипотезите за относителното движение спрямо Евразия на тази част
от Балканския полуостров, в която попада България. За практически цели
стабилността и надеждността на изходните точки е от особено важно значение.
Затова е необходимо периодичното извеждане на техните координати и скорости.
5.6
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ЛОКАЛИЗИРАНЕ

НА ОБОСОБЕНИ ВЪТРЕШНОПЛОЧОВИ БЛОКОВЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Резултатите за положението и скоростите на станции от
инфраструктурните ГНСС мрежи, получени на базата на обработка и анализ на
многогодишни кампании имат редица приложения. Осигурявайки количествени
оценки за съвременните движения на земната кора, получените данни дават добра
възможност за изследване на настоящите геодинамични процеси40. Това е
изключително полезно, тъй като тази част от Балканския полуостров, върху която
попада територията на Република България е меко казано интересна от
геодинамична гледна точка. Страната е разположена по южната континентална
покрайнина на Евразийската тектонска плоча. Може да се твърди с известна
убеденост, че територията на север от Стара планина, т.нар. Мизийска платформа,
принадлежи към континентална Евразия. Хоризонталните вътрешноплочови
скорости на точките, попадащи в този район са със средни стойности от около 0.51.5 мм/год., и предимно южна посока41. Територията южно от Стара планина е
част от т.нар. Южнобалкански екстензионен регион. Там се наблюдават
значително по-големи стойности на скоростите на точките, особено в найактивната Югозападна област. Задача на дисертационния труд е локализирането на
обособени вътрешноплочови блокове на територията на страната със сходни
полета на хоризонталните скорости. Това е извършено чрез определяне
компонентите не деформация, използвайки данни за скоростите на перманентни
ГНСС станции.
Определяне на локални деформации
За определяне на полето на хоризонталните вътрешноплочови скорости е
използван метод за изчисляване на средния тензор на напрежение и вектор на
ротация, както и Ойлерови полюси и ротации. Методът е базиран на алгоритъма
MELD (вж. 4.1). Средният тензор на напрежение и вектор на ротация е определен
от множество локални изчисления. За целта са съставени 34 броя застъпващи се
сферични четириъгълници. За всеки от тях са определени локалните
деформационни компоненти (𝜀̇𝑒𝑒 , 𝜀̇𝑛𝑛 , 𝜀̇𝑒𝑛 , 𝜔̇ 𝑥 , 𝜔̇ 𝑦 , 𝜔̇ 𝑧 ), използвайки скоростите на
възлите на фигурата, съвпадащи със станциите от перманентната инфраструктурна
мрежа ГеоНет. От тези компоненти са получени Ойлеровите параметри (полюс и
ротация) след което са групирани фигури със сходни стойности на ротация.
Обособени са 34 броя застъпващи се сферични четириъгълници с върхове,
съвпадащи със станциите от перманентната инфраструктурна мрежа ГеоНет. Част
от тях са показани на фиг. 6.1.
6.1

Димитров, Н, И. Георгиев (2011) Напрежения в земната кора от GPS и триангулачни
измервания в Централна Западна България, Списание на българското геологическо дружество,
год. 72, кн. 1-3, с. 27-32
41
Solakov, D., S. Simeonova, I. Georgiev, L. Dimitrova, K. Slavcheva, P. Raykova (2016)
Bulgarian Seismological and GPS/GNSS networks – current status and practical implementation
40
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Фигура 6.1. Пет от застъпващите се четириъгълници за северозападната част на
мрежата.

Изчислени са компонентите на тензора на обемни деформации в
топоцентрична координатна система за всяка от станциите, използвайки техните
геодезически координати B и L, съгласно формули (4.5) (4.6) (4.7). За всяка
станция са получени стойностите, на компонентите на локалния тензор на
деформация в топоцентрична координатна система, използвайки формулите:
Ex=-sinL
Ey=cosL
Ez=0

Nx=-sinB.cosL
Ny=-sinB.sinL
Nz=cosB

(6.1)

Rx=cosB.cosL
Ry=cosB.sinL
Rz=sinB

В табл. 6.1 са показани стойностите, получени за върховете на една от
обособените фигури. В Приложение 2 са дадени изчислени компоненти на
локалния тензор на деформация в топоцентрична система за всяка от станциите на
Инфраструктурна мрежа ГеоНет, а в Приложение 4 – за станциите на 1Йокто.
Таблица 6.1. Компоненти на тензора на обемни деформации в топоцентрична
координатна система
Станция
№
124
125
126
127

EX

EY

EZ

NX

NY

NZ

RX

RY

0.44657
0.43761
0.43251
0.42459

0.89475
0.89917
0.90163
0.90539

0
0
0
0

0.61622
0.62291
0.61582
0.62491

-0.30756
-0.30315
-0.29541
-0.29306

0.72504
0.72117
0.73041
0.72360

0.64873
0.64845
0.65856
0.65514

0.32378
0.31559
0.31591
0.30723

RZ
0.68871
0.69276
0.68301
0.69022

Чрез осредняването на компонентите при върховете на фигурата са
получени стойности за референтната ѝ точка. След това е извършено заместване
във формула (4.4). За всяка от станциите се получават две уравнения – едно за
скоростния компонент ve и едно за vn.Тъй като скоростите на точките (ve, vn) са
известни, то неизвестни се явяват 𝜀̇𝑒𝑒 , 𝜀̇𝑛𝑛 , 𝜀̇𝑒𝑛 , 𝜔̇ 𝑥 , 𝜔̇ 𝑦 и 𝜔̇ 𝑧 . Системата уравнения
са решени по Метода на най-малките квадрати спрямо тези неизвестни.
Използвана е програмата MNMK.exe, разработена в Геодезическия факултет на
УАСГ.
За всеки четириъгълник са получени стойностите на търсените компоненти
на деформация със съответни средни квадратни грешки за всеки от тях. Чрез тях са
получени Ойлеровите параметри за всяка фигура, съгласно формули (4.8), (4.9),
(4.10).
40

Обособяване на вътрешноплочови блокове
След получаването на компонентите на деформация и изчисляването на
Ойлеровите параметри за всеки от четириъгълниците е извършено тяхното
групиране. Четириъгълници с близки стойности на ротация около Ойлеровия
полюс са групирани в полигони.
При групирането в полигони са обособени 5 блока – СЗ (Северозападен),
СИ (Североизточен), Централен, ЮГ (Югоизточен) и ЮЗ (Югозападен). Тъй като
полигоните са съставени от фигури със сходни стойности, можем да допуснем, че
поведението на всеки от тях ще бъде като на твърдо тяло с еднакви Ойлерови
параметри за целия блок.
6.2

Преизчисляване на компонентите на деформация за новообособените
блокове
След групирането на фигурите, компонентите на деформация са
определени отново, но този път за новообразуваните полигони. В резултат
територията на България е разделена на 5 блока (или микроплочи) със сходни
компоненти на деформация.
Приблизителни граници на блоковете, заедно със стойностите на
Ойлеровите параметри за всеки от тях са показани на фиг. 6.2.
6.3

Фигура 6.2. Приблизителни граници на обособените блокове и параметри на ротация за
всеки от тях

Изводи към глава 6
Територията на Република България се намира в края на Евразийската
тектонска плоча, което обуславя съвременната сеизмична и геодинамична
активност. Множество автори публикуват своите разработки с хипотезата за
вътрешноплочово райониране на страната, т.е. наличието на няколко
вътрешноплочови блока с нехомогенни полета на скоростите42,43,44,45. В настоящия
6.4

Vassileva, К., M. Atanasova (2016) Inferred plate tectonic transition boundaries in Bulgaria
from GPS, 8th National conference on Geophysics, 25th November 2016
43
Georgiev, I., D. Dimitrov, P. Briole, E. Botev (2011) Velocity field in Bulgaria and northern
Greece from GPS campaigns spanning 1993-2008. Proceedings of 2nd INQUA-IGCP-567 International
Workshop on Active Tectonics, Earthquake Geology, Archaeology and Engineering, Corinth, Greece,
54-56
42

41

дисертационен труд, на базата на качествени ГНСС измервания, е извършено
райониране на страната в 5 обособени блока. На фиг. 6.3 са показани
епицентровете на някои от по-големите земетресения на територията на страната.
Наблюдава се известна зависимост между тяхното положение и предполагаемите
граници на обособените блокове.

Фигура 6.3. Епицентрове на някои от по-големите земетресения (М>4) на територията на
страната

Следва да се обърне внимание на най-активния от геодинамична гледна
точка Югозападен блок. Въпреки, че през годините той представлява най-голям
интерес, при него броят станции е недостатъчен за коректното му дефиниране.
Това е видно от средните квадратни грешки на компонентите в табл. 6.3, които
надвишават по стойност самите компоненти.
Интерес поражда и Централният блок, който на пръв поглед се „вклинява“
между на практика два идентични блока северно от Старопланинската верига. Той
продължава и южно от нея, което е изключително нелогично явление. Резултатите,
обаче, показват наличието на аномалия в полето на хоризонталните скорости,
която оправдава обособяването му по такъв начин. Разделянето му на два отделни
блока северно и южно от Стара планина в случая е необосновано, а наличието на
обособена подобна структура в района на Средна гора макар и частично е
залегнала в публикациите на други автори (фиг. 6.4).

44

Zagorchev, I. (2011) Cenozoic Block Rotations in the Balkan Peninsula. Proceedings of 3th
International Symposium of the Black Sea region, 1-10 October, Bucharest, Romania, 220-222
45
Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Alksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D.
Dimitrov, L. Pashova (2002) Multidisciplinary Investigation of the Recent Movements between Basic
Tectonic Structures on the Territory of Southwest part of Bulgaria
(http://www.olimpia.topo.auth.gr/GG2002/SESSION7/GospodinovBG-Sess7.pdf)
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Фигура 6.4. Геоморфоложко зониране на България46

На фиг. 6.5 са показани официално изведените вектори на хоризонталните
скорости на точките от Държавната GPS мрежа на фона на блоково структуриране
на територията на България47, получено в резултат на изпълнение на дейностите по
проект на БАН – „Управление на сеизмичния риск на сгради“. На фигурата прави
впечатление наличието на геодинамична зона – 1А, наречена от авторите
„Преходна“. Това е още едно потвърждение за наличието на такава обособена
структура, независимо от резултатите на настоящия дисертационен труд.

Фигура 6.5. Блокова тектонска структура на територията на България52

На фиг. 6.6 са показани границите на обособените блокове и активните
разломни структури на територията на страната. До голяма степен се наблюдава
съгласуваност между получените резултати и действителната тектонска
обстановка. Точното дефиниране на границите на обособените блокове е обект на
бъдещи разработки.

46

Източник: Zagorchev, I. (2009) Geomorphological zonation of Bulgaria. Principles and state

of the art, Geologie, Physique, Geographique, Tome 62, No 8
Георгиев, И., Г. Михайлов, П. Данчев, Н. Димитров, М. Минчев, П. Гъбенски (2020),
Държавна GPS мрежа. Обработка и анализ на измерванията на точките от основния клас 2004 2018 година, монография, Висша геодезия 23, специално издание, ISBN 978954964138
47
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Фигура 6.6. Приблизителни граници на обособените блокове и разломи на територията
на България.

Чрез изведените компоненти на деформация е възможно интерполирането
на хоризонталните скорости на точки, в зависимост от тяхното разположение.
Въпреки изложените недостатъци при дефинирането на част от блоковете, в
следващата глава ще бъде доказано, че така изведен моделът на хоризонталните
вътрешноплочови скорости дава надеждни резултати.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗВЕДЕНИЯ МОДЕЛ НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ
ВЪТРЕШНОПЛОЧОВИ СКОРОСТИ

Географското разположение на Република България, намираща се в
периферията на Евразийската тектонска плоча и изключително активния от
геодинамична гледна точка Южнобалкански екстензионен регион, усложнява
прилагането на официалната координатна система на територията на страната –
ETRS89, що се отнася до прецизни определения. Причината за това са
нехомогенност в полетата на хоризонталните вътрешноплочови скорости. Това се
дължи на факта, че тектонските движения южно от Стара планина са с до 5 пъти
по-голяма стойност от тези северно от нея. За период от около 10 години грешките
в координатите на точките, породени от тези движения, превишават значително
постижимата точност при ГНСС определенията и по този начин ограничават
техния потенциал.
Благодарение на мрежите от перманентни ГНСС станции и
усъвършенствани методи за обработка и анализ на измерванията е възможен
мониторинга на движенията на земната кора с необходимата точност. Разработен е
модел на хоризонталните вътрешноплочови скорости, базиран на измервания от
различни епохи от инфраструктурните ГНСС мрежи, работещи на територията на
България. В настоящата глава са разгледани резултатите от приложението на този
модел.
Начин на използване на модела
Извършено е разделение на територията на страната на 5 блока със сходни
стойности на вътрешноплочовите движения за точките, попадащи върху всеки от
тях. За всеки от петте блока са определени компонентите на деформация –
𝜀𝑒𝑒 , 𝜀𝑛𝑛 , 𝜀𝑒𝑛 , 𝜔𝑥 , 𝜔𝑦 , 𝜔𝑧 (вж. т. 6.3). Ако се използват компонентите на деформация
за всеки блок и геодезическите координати на дадена точка (B, L) е възможно
7.1
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интерполирането на хоризонталната ѝ, релативна спрямо Евразия скорост, в
зависимост от това в кой блок попада.
Използвано е уравнение (4.4), но вече при известни стойности на
компонентите на деформация. Уравненията са решени, като неизвестни са
скоростите (ve, vn), използвайки компонентите на тензора на деформация в
топоцентрична координатна система за точката, както и тези за референтната
точка на съответния блок.
Резултати от получените скорости за станциите на инфраструктурна
мрежа 1Йокто
За оценка на модела на вътрешноплочовите скорости за територията на
България са използвани 45 станции на мрежата 1Йокто с техните координати и
скорости, определени в координатна система ETRS89, реализация ETRF2000,
епоха 2005. Те са получени при обработка с научно-изследователския софтуер
Bernese GNSS Software, използвайки същата стратегия както при получаване на
резултати за станциите, използвани за извеждането на модела. Направено е
сравнение между получените скорости на станциите, използвайки модела и
получените при прецизната обработка.
Получените резултати за скоростите на станциите от инфраструктурната
мрежа са удовлетворяващи. Както е показано в табл. 7.2, повечето от скоростите,
получени при обработката с Bernese се различават с до 2 мм/год. (по коя да е
посока) от получените чрез интерполация. Правят впечатление резултатите за
някои
станции,
напр.
№14.
Най-вероятно
станцията
е
била
преместена/ремонтирана и на това се дължи аномалната стойност на скоростта ѝ,
получена от обработката с Bernese.
7.2

Таблица 7.2. Обобщени резултати за разликите между изчислените скорости и
интерполираните за станциите на 1Йокто
Критерий

Брой станции

до 1 мм/год

19

от 1 мм/год до 2 мм/год
от 2 мм/год до 10 мм/год
над 10 мм/год

13
9
3

За по-добра прегледност, резултатите са илюстрирани на фиг. 7.2.
Разлики между интерполирани и изчислени
стойности за скоростта на станциите от 1Йокто
7%

20%

43%

30%

до 1 мм/год

1 - 2 мм/год

2 - 10 мм/год

над 10 мм/год

Фигура 7.2. Разлики между интерполирани и изчислени скорости на станциите от
контролната инфраструктурна мрежа
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Резултати за получените скорости на точки от Основния клас на
Държавната GPS мрежа
Освен за 44те контролни точки от инфраструктурната мрежа са
предоставени данни за скоростите на 109 точки от Държавната GPS мрежа на
България. Те са получени при обработката на измервания за периода 2004 – 2018
година48. В табл.7.3 е обобщено сравнението между предоставените скорости и
получените чрез интерполация. В Приложение 5 е дадено сравнение на
интерполирани и изчислени (предоставени) скорости за точките от Държавната
GPS мрежа.
7.3

Таблица 7.3. Обобщени резултати за разликите между изчислените скорости и
интерполираните за точките от Държавната GPS мрежа
до 1 мм/год

Брой
станции
67

от 1 мм/год до 2 мм/год
от 2 мм/год до 3 мм/год
над 3 мм/год

33
7
4

Критерий

Вижда се, че резултатите са значително по-добри от тези за контролната
инфраструктурна мрежа. За повечето точки, интерполираната скорост се различава
с до 1 мм/год от предоставената, а за 90% - до 2 мм/год. За по-добра прегледност,
резултатите са илюстрирани на фиг. 7.3.
Разлики между интерполирани и изчислени
стойности за скоростта на точките от Държавната GPS
мрежа
6%

4%

30%
60%

до 1 мм/год

1 - 2 мм/год

2 - 3 мм/год

над 3 мм/год

Фигура 7.3. Разлики между интерполирани и изчислени скорости на станциите от
Държавната GPS мрежа

Резултатите за получените чрез модела скорости на точките от Държавната
GPS мрежа са особено важни. Факт е, че получените координати и скорости на
тези точки са абсолютно независими от тези на инфраструктурната мрежа,
участваща при извеждането на модела (що се отнася до измервателни кампании и
екип, обработил измерванията). Отличната съгласуваност на интерполираните и
изчислените скорости е признак за качеството на изведения модел.

Георгиев, И., Г. Михайлов, П. Данчев, Н. Димитров, М. Минчев, П. Гъбенски (2020),
Държавна GPS мрежа. Обработка и анализ на измерванията на точките от основния клас 2004 2018 година, монография, Висша геодезия 23, специално издание, ISBN 978954964138
48
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Изводи към глава 7
В настоящата глава е показана възможността за практическо прилагане на
модела за интерполиране на скорости на станции от статични мрежи, както и за
верификацията на официалните резултати за точките от Държавната GPS мрежа.
Уверено може да се твърди, че разделението на територията на страната на 5
обособени блока е оправдано. За да се подобри моделът е необходимо
включването на по-голям брой станции с прецизно определени координати и
скорости по периферията на блоковете. Значителните отклонения между
интерполираните и изчислените скорости се дължат на включването на
преместени или възстановени точки, както и на попадането на точки в найактивния сеизмичен район – Югозападния, който за жалост е и най-слабо
определения, що се отнася до изведения модел. Някои от точките попадат в
граничните райони на микроплочите, за които следва да се направи детайлен
анализ и прецизиране местоположението на локалния разлом.
От направените сравнения на интерполирани скорости от създадения
модел с изчислени фактически скорости на друга инфраструктурна мрежа и на
част от точките от Държавната GPS мрежа, ясно личи значимостта на
представената разработка. 73% от разликите между изчислени и интерполирани
скорости за контролната инфраструктурна мрежа и 90% за точките от Държавната
GPS мрежа са със стойност до 2 мм/год. Имайки предвид заложения срок за
преизмерване на точките от GPS мрежата (10 години) и факта, че за тези 10 години
биха се получили разлики в координатите от порядъка на 20 мм (използвайки
интерполирани скорости с очаквана точност от 2 мм/год) – тези резултати биха
били задоволителни за повечето приложения. Това на практика онагледява
приложимостта използваната методика и на изведения модел за получаване на
скоростите на точките от статичните геодезически мрежи, вкл. на Второстепенния
клас на Държавната GPS мрежа, чието преизмерване не стои на дневен ред.
На практика, с минимално изразходвани средства, на базата на използвани
комерсиално изградени инфраструктурни мрежи, би могло да се реализира
достатъчно надеждно кинематична Българската геодезическа система за
територията на страната, отчитаща вътрешноплочовите движения на
материализиращите я точки.
7.4

47

8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Темата и разработките в дисертационния труд са насочени към
кинематична реализация на общоприетата на стария континент Европейска
земна референтна система – ETRS89, на територията на България. Това се състои
в определяне на действителните скорости на точките, които се явяват
практическа реализация на координатната система на територията на страната.
Задачата е трудоемка, отнемаща време и усилия, изискваща сериозна финансова
подкрепа. Към настоящия момент са изведени скорости на точките от Основния
клас на Държавната GPS мрежа. Не се разполага с необходимия ресурс за
извеждането на скорости на точките от Второстепенния клас чрез тяхното
преизмерване. Не бива да се забравя и фактора време – не бихме могли да
твърдим, че деформациите са строго линейни и равномерни, и че 10 годишен
период на преизмерване на „статичната“ GPS мрежа би отчел достоверно
поведението на точките. Проблем при така реализираната мрежа е и физическото
опазване на геодезическите знаци.
Следователно е необходимо разработването на метод за получаване на
координатите и скоростите на точките от Второстепенния клас със
задоволителна точност, в хомогенна епоха с тази на Основния, с изразходването
на минимални ресурси. Основната цел на дисертационния труд е разработването
на такава методика, отчитаща локалните вътрешноплочови деформации на
територията на страната, на база прецизно определени координати и скорости на
физически точки от изградени комерсиални инфраструктурни мрежи.
Извършена е обработка и анализ на сурови данни от сертифицирани
инфраструктурни мрежи. Използвани са данни от 30 перманентни станции на
мрежата ГеоНет за период от 3 години, разделени на 6 измервателни кампании.
Те са обработени с научно-изследователския софтуерен пакет Bernese GNSS
Software, спазвайки изискванията и препоръките на експертите в областта.
Получените резултати за координати и скорости на тези станции са използвани
при изчисляването на компонентите на тензора на деформация.
Разработена е методика за локализиране на блокови структури със сходни
полета на хоризонталните скорости, които могат да бъдат припознати от всички
обхванати в областта точки. В резултат е изведен модел на хоризонталните
вътрешноплочови скорости в официалната координатна система за България –
ETRS89, реализация ETRF2000, епоха 2005.0. Създаденият модел на
хоризонталните скорости е сравнен с данни от 45 станции на инфраструктурната
мрежа 1Йокто, за период от 2 години (4 измервателни кампании) са обработени
по същата стратегия. Резултатите са използвани за оценка на изведения модел,
като могат да бъдат класифицирани като задоволителни.
Извършена е интерполация на скоростите на точки от Основния клас на
Държавната GPS мрежа, които са сравнени с изведени за периода 2004-2018 г.
Получените резултати са окуражаващи за прилагане на методологията и
надеждната кинематична реализация на Българската геодезическа система 2005
за територията на страната. Те биха били полезни при изследването на
вътрешноплочови деформации и локализирането на разломни структури, което
би спомогнало за сеизмичното райониране на територията на страната.
Изчислението, извеждането и верифицирането на хоризонталните скорости би
могло да става на всеки две години – толкова е периода на валидност на
удостоверенията за оценка на съответствие на комерсиалните инфраструктурни
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мрежи, издавани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Някои от
тези мрежи разполагат със станции в съседни държави, което безспорно ще
подобри качеството при локализирането на блокови структури.
Получените резултати безспорно са обнадеждаващи, но не могат да се
приемат като окончателни. В процеса на работа са установени недостатъци на
изведения модел, които се дължат най-вече на броя и разположението на
станциите, участващи в неговото извеждане. Прецизирането на границите на
обособените блокове също е от особено важно значение. Това би повлияло
положително на резултатите при практическото му приложение.
Поставената цел на дисертационния труд е изпълнена. Предложената
методика за получаването на хоризонталните вътрешноплочови скорости може
да се разглежда като начало на преобразуването на статичните геодезически
мрежи в кинематични и поддържането на една съвременна, хомогенна и
актуална геодезическа координатна система (с преизчисляване на координатите
и скоростите на материализиращите я точки на всеки две години), в съответствие
с последните препоръки на EUREF.
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ПРЕТЕНЦИИ ЗА ПРИНОСИ
1) Извършен е критичен анализ на Държавната GPS мрежа, относно нейната
реализация, поддръжка и трудоемкост към осигуряването на прецизни
координати и скорости – основно средство за реализирането на Българска
геодезическа система.
2) Предложена е методика за локализиране на обособени вътрешноплочови
блокове на територията на страната, със сходни полета на хоризонталните
скорости за всеки от тях.
3) Изведен е модел на хоризонталните вътрешноплочови скорости,
позволяващ интерполацията на скорости на точки, в зависимост от тяхното
местоположение.
4) Изследвана и доказана е възможността за практическо приложение на
изведения модел на хоризонталните вътрешноплочови скорости,
използвайки прецизно определени скорости на точки от друга
инфраструктурна мрежа, както и на точки от Основния клас на Държавната
GPS мрежа.
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