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ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ВИСША ГЕОДЕЗИЯ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Мареографната станция включва комплекс от съоръжения:
• Мареограф (нивомерно устройство) – самопишещо устройство,
регистриращо непрекъснато вариациите на морското ниво
• Мареографна лата с 2 см деления
Нулите на отчитане на мареографа и латата се съвпадат!
За всеки отделен мареограф:
Отчитането на нивото за целия период от наблюдения се извършва
спрямо т. нар. “Нула” на мареографа – хоризонт, който съвпада с
положението на нулата на първият по време отчет по мареографната
лата. Положението на “Нулевия отчет” се фиксира чрез геометрична
нивелация до фиксирани на сушата контролни нивелачни репери (TGBM).
Отчитане на нивото:
• по латата – в денонощие – 07, 13 и 19 h (до 30-те години на XX),
07, 13, 19 и 01 h в последствие
• с мареографното у-во - непрекъснато

ВИСОЧИНА НА ОТЧЕТА НАД “НУЛАТА” НА ОТЧИТАНЕ, CM

Колебания на морското ниво по резултати от дневни отчети

МЕСЕЦИ

ОБРАБОТКА НА МАРЕОГРАФНИ
ИЗМЕРВАНИЯ
• Методи за обработка
– Среднодневни стойности
– Средномесечни стойности
– Средногодишни стойности
• Програми за обработка на данни
• Използване на резултатите от обработката на
мареографните данни

ОБРАБОТКА НА МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Измерено морско ниво - сума от средното морско ниво, приливите
(отливите), метеорологичните, океанографски и хидрологични съставящи.
В зависимост от продължителността на временния период:
- ежечасно
- среднодневно
- средномесечно
- средногодишно
- многогодишно
Задачи при обработка на мареографни измервания – определяне на
средно многогодишно морско ниво (за период минимум 18.6 години) с
висока точност - средномесечни и средногодишни стойности с точност на
измерванията ± 1 cm .
Многогодишното средно морско ниво се отнася към съвременна епоха на
геофизичните и геоложки процеси, използва се за целите за навигацията,
картографски и други цели.
За геодезически цели - средната стойност на морското ниво се използва
при дефиниране на «изходно начало» за референтна повърхност на
приета височинна система.

Точност в определяното средно морско ниво
Зависи от:
• точността на изходните данни, получени в резултат на
дискретно или непрекъснато регистриране на морското ниво;
• изменчивостта в колебанията на морското ниво и отчитане
влиянията на различни фактори;
• дължината на реда измервания в наблюдателния пункт.
Грешките от непосредствените измервания на морското ниво
имат систематичен и случаен характер.
• Систематичните грешки - при многократните мареографни
измервания се запазват постоянни или се променят по определен
закон - неточно определяне на нулата на отчитане на
мареографната лата, неотчитане на вертикалните движения в
района на мареографната станция и др.
• Случайните грешки - менят по знак и големина без определена
закономерност - инструментални грешки и грешки, свързани с
определянето на дискретни стойности на морското ниво. Намаляват
при увеличаване продължителността на реда от измервания и
периода на осредняване.

Обща схема за обработка на мареографни измервания
Последователност на отчитане на:
1. приливни съставящи с период от една година и по-малък чрез подходящ числен филтър от часовите, дневните и
месечни морски нива;
2. метеорологични влияния, предизвикани от ветровете,
температурата и атмосферното налягане - чрез
статистически методи от месечните и годишни стойности на
морското ниво;
3. изменения, породени от различната плътност на морската
вода и дънното триене - чрез статистически методи от
месечните и годишните стойности на морското ниво;
4. вековия тренд, оценен по метода на най-малките квадрати
(МНМК) от месечните и годишните стойности на морското
ниво;
5. 19-годишни приливни съставящи - чрез хармоничен анализ
от месечните и годишните стойности.

Методи за изчисляване на среднодневни, средномесечни и
средногодишни стойности на морското ниво
Определянето на средномесечни и средногодишни стойности на
морското ниво се предхожда от предварително изчисляване на
среднодневни морски нива - процедури за извличане на среднодневни
и средномесечни стойности, като в процеса на изчисление се отчитат
приливните влияния.
1. Университета в Хавай: Разработен е един от най-често използваните
софтуерни пакети IOS Tidal Package на Foreman за целите на
качествен контрол на мареографните данни от Глобалната система за
следене на морско ниво (GLOSS);
2. Постоянната служба за средно морско ниво (PSMSL)/Проудманова
океанографска лаборатория (POL), Великобритания: Рабработен е
софтуерен пакет POL TASK-2000 (Tidal Analysis Software Kit), като
е използван основен предишен вариант на пакета наречен - TIRA;
3. Австралийската национална служба по приливите: Разработен е
собствен софтуерен пакет, като е ползван оригиналният на
Проудмановата океанографска лаборатория (POL).

ОБРАБОТКА НА МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
В основата на всички софтуерни програми е използването на различни
филтри – Doodson, Thompson или аритметично осредняване на
часови стойности на измерваното морско ниво.
Обработката на мареографните измервания за средномесечни СМН:
1. Сумиране на ежечасните стойности за един месец и разделяне на
броя часове в месеца - допускат се грешки в месечните стойности,
заради приливните вълни за амплитудата на M2 от 0.55 %, 0.267 % в
К1 амплитудата и 0.401 % в амплитудата на О1. В годишната 365дневна стойност - максимална грешка от 0.035 % в M2 амплитудата;
2. Прилагане на нискочестотен филтър – прилагат се Х0 филтър на
Doodson, 72-часов или 168-часов филтър. Получените стойности след
филтриране са с грешки, ненадвишаващи няколко mm;
3. Осредняване на 3-часови стойности. Прилагането на този метод не е
уместно, когато ригистриращите апарати са разположени в
плитководни заливи и няма възможност да се правят часови отчети;
4. Определяне от стойнсти за средни приливи - осредняване на
високите и ниски стойности на морското ниво за определен период.
Осредняването по този метод е извършвано при по-стари
мареографни записи.

Модели за обработка на средни месечни стойности
Регресионен модел с различна степен на сложност, като временните
редове от измервания могат да се анализират във времевата и
честотна област (т.н. спектрален анализ).
2

Y (t ) = a0 + a1t +

∑ A cos(w t − φ ) + ε (t )
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Y(t) е изчислена средномесечна стойност на морското ниво;
t – епоха на измерване, изразена в месеци;
а0 – средно морско ниво за целия период на изследване;
а1 – линейният тренд в Y(t);
Aj, ωj, φj – съответно амплитуди, ъглови честоти и начални фази на
приливните съставящи;
ε(t) – немоделирани остатъчни влияния.
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Модели за обработка на средни месечни стойности
Модел, включващ влиянието на метеорологичните фактори
върху изменението на морското ниво. Влиянието на
метеорологичните фактори се проявява във високочестотните
характеристики на спектъра на средното морско ниво, отколкото
в дългопериодичното (веково) изменение на морското ниво.
Отчитат се посоките и скоростта на ветровете и измененията на
атмосферното налягане.
Върху дългопериодичното изменение на морското ниво влияят
измененията в плътността на морската вода, които трудно се
моделират, поради липса на съответни океанографски данни.
Във всеки временен ред от измервания на морското ниво се
съдържат неизбежно грешки в крайните високи и ниски
спектрални честоти, които не могат напълно да бъдат обяснени.

Средни месечни стойности на Черноморското ниво
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Модели за обработка на средни месечни стойности
n

m

Y (t ) = a0 + ∑ ai t + b1δ P (t ) + b2δ T (t ) + ∑ A j cos( w j t − φ j ) + ε (t )
i

i =1

j =1

Y(t), t, a0, ai,, ε(t) – имат същите значения като в уравнение (1.), като
във втория член е включено и ускорението в изменението на морското
ниво.
- Отчитане на атмосферното влияние
Ip

δ P(t ) = P(t ) − {d1 + c1t + ∑ Ai cos( wi t + φi )}
i =1

- Отчитане на температурното влияние
It

δ T (t ) = T (t ) − {d 2 + c2t + ∑ Ai cos( wi t + φi )}
i =1

P(t) и T(t) - средномесечни стойности на атмосферното налягане и
температурата на въздуха, (c1, d1) и (c2, d2) - неизвестни коефициенти.

Модели за обработка на средни месечни стойности
Оценки на вектора на неизвестните се определят чрез решаване
на системата уравнения:

ˆx = ( A ' PA)−1 A ' Pl
Оценка на точността

σˆ 02 =

v ' Pv ˆ
, Qxˆ = σˆ 02 ( A ' PA) −1
n−r

n е броят на измерванията, r – броят на неизвестните,σ̂ 02 и Qˆ xˆ са съответно
средната квадратна грешка за единица тежест и варианц-ковариационната
матрица на неизвестните.
Всички измервания (средномесечни стойности на морското ниво,
атмосферно налягане и температура на въздуха) при изравнението по МНМК
се приемат за некорелирани и с еднакви тежести. Известно е, че
средномесечните стойности на морското ниво са определени с точност ± 1cm

Подготовка на мареографните данни за обработка
Изходните данни във вид на хронологична таблица от
средногодишни стойности за дадена мареографна станция се
привеждат към единна нула на мареографната лата, т.е. към един
хоризонт, спрямо който се определят отчетите – от данните от
периодичните контролни нивелачни измервания до контролните
репери (TGBM), изградени в близост до мареографната станция.
Привеждане на данните към една съвременна епоха (избрана
разчетна година) - редуциране на измерванията (годишните
средни морски нива) заради евстатичните изменения и
вертикалните движения на земната кора.
При вертикални скорости на земната кора в районите на
мареографните станции по-големи от 2 mm/yr, отношението между
изменението на морското ниво в cm към числото години от
измервания трябва да бъде не по-малко от 1:5.

Y0

Модели за обработка на средни годишни стойности
Средноаритметична стойност на многогодишно морско ниво от
ред с n на брой средногодишни стойности Yi
n

Y =

∑ Yi
i =1

n

и служи за оценка на математическото очакване на средното
морско ниво Y0 или E( Y ) = Y0 . Точността на тази оценка се
характеризира с доверителен интервал ε, като
σY
ε
=
t
α
Y =Y ±ε
0

n

а tα се определя таблично при избрано ниво на значимост α и
степени на свобода n.
Стойността на σY се оценява по формулата
n

σY = ±

∑ (Yi − Y )
i =1

n −1

2

Модели за обработка на средни годишни стойности
Обработка на средногодишни стойности на морското ниво линеен регресионен модел, отразяващ еднопосочната
тенденция в многогодишния ход на морското ниво:

Y (ti ) = a0 + a1ti + ε (ti )
Y(ti) е стойност на морското ниво за година ti,
а0 – средна стойност на морското ниво за периода на
изследване,
а1 – дългопериодичният (векови) тренд,
ε( ti) – немоделирани остатъчни влияния.

Модели за обработка на средни годишни стойности
Последователността от средногодишни стойности на морското ниво
за дадена мареографна станция е Y1, Y2,…, Yn. Началото на
отчитане на време, т.е. стойността на променливата ti, се приема
средата на наблюдателния период, за който се разполага с данни,
за да се придаде еднаква тежест на крайните членове в реда и да
се опростят изчисленията. Стойностите на ti от началото на
наблюдателния период до средата се приемат отрицателни, а от
средата до края – положителни. При нечетен брой годишни
стойности за съответната средна година стойността на ti = 0. При
четен брой, средата е между два члена, стойността на ti за които е –
1 и +1.
При наличие на пропуснати стойности при изчисленията не се
включват измерванията, симетрично разположени спрямо средната
година на тези, за които липсват стойности, т.е. да се запази
равенството
n

∑ ti = 0
i =1

Модели за обработка на средни годишни стойности
Изчисляване на тренда на изменение на средното морско ниво:
n

v=

∑ (Yi − const )ti
i =1

n

∑ ti
i =1

За стойността const се приема стойност на морското ниво, помалка, но близка по стойност до най-малката на годишните морски
нива. В уравнението на регресия

Y (ti ) − const = a0 + vti
n

a0 =

∑ (Yi − const )
i =1

n

Модели за обработка на средни годишни стойности
Оценката на точността се определя по формулата
σv = ±

mY
n

∑ ti2
i =1

където:
n

mY = ±

n

n

i =1

i =1

∑ (Yi − const ) − v ∑ (Yi − const )ti − a0 ∑ (Yi − const )
i =1

2

n −1

Модели за обработка на средни годишни стойности
За привеждане на морското ниво към съвременното положение на
височинната “нула” се въвеждат поправки ΔYi на вертикалното
изместване, пропорционално на разликата във времето между
годината, приета за отчетна t0 (т.н. епоха) и всяка година от реда.
Големината на поправката се изчислява по следната формула:

ΔYi = v(t0 − ti )
Тя се прибавя към средногодишните стойности на морското ниво,
приведени към епоха t0. Получените стойности се осредняват и
така се получава средното многогодишно морско ниво в дадената
мареографна станция.

Модели за обработка на средни годишни стойности
Модел за обработка на годишни стойности на морското ниво с отчитане
влиянието на метеоролични фактори и два дългопериодични прилива
2

Y (t ) = a0 + a1ti + a t + bPδ P(ti ) + bT δ T (ti ) + ∑ Aj cos(ω j ti − φ j ) +ε (ti ) 2.)
2
2 i

j =1

a0, a1 – както в уравнение (1.);
а2 – ускорение в линейния тренд;
bP, bT – неизвестни коефициенти, чрез които се отчита влиянието на
годишните вариации на атмосферното налягане δP(ti) и температурата
на въздуха δT(ti);
предпоследният член в модела отчита влиянието на дългопериодичните
(8.847 и 18.67 годишни) приливи на Луната;
ε(ti) - немоделирани остатъчни влияния.

Модели за обработка на средни годишни стойности
Годишните вариации на атмосферното налягане и температурата на
въздуха са изчислени чрез:

δ P(ti ) = P(ti ) − (c1ti + d1 )

δ T (t ) = T (t ) − (c2ti + d 2 )
(c1, d1) и (c2, d2) са неизвестни коефициенти.
Оценени от линейните регресионни уравнения на атмосферното
налягане и температурата на въздуха, чрез които се представят
дългопериодичните им изменения за същия период на изследване, за
който се отнасят мареографните данни.
Моделът (2.) може да бъде разширен с включване на допълнителни
параметри (фактори) за отчитане влиянието на ветровете, валежите,
изпаренията, речния приток, температура и соленост на морската вода.

Пример: обработка на средни годишни стойности за мареографна
станция Стокхолм

ГОДИНА

СРЕДНО
ГОДИШНО
НИВО

ИЗЧИСЛЕНИ РЕЗУЛТАТИ

n

∑ ti = 0
i =1

Hi=Hi(const) +V.ti

Y (ti ) = a0 + a1ti + ε (ti )
n

V=Ξ H.t/Ξ t2

v=
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МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
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Ocean bottom topography

ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗМЕНЕНИЯТА НА СРЕДНОТО МОРСКО
НИВО
МЕТОДИ
1. Мареографни измервания
•

От 0.8 to 3.3 mm/yr, със средна стойност 1.8 [1.3 to 2.3] mm/yr
за периода 1961 - 2003 (IPCC, 2007)

•

~3.1 [2.4 to 3.8] mm/yr за периода 1993 - 2003 (IPCC, 2007)

2. Спътникова алтиметрия
- 1992-2005 Topex/Poseidon ~ 2.8 ± 0.4 mm/yr (NASA)
- 3.1 ± 0.4 mm/yr ( Leuliette et al., 2004)

Съвременна оценка за повишаване на СМН

1.73±0.42mm/yr с 95% доверителна вероятност
(Kuo 2006)
27
Юбилейна Международна научна конференция ВСУ’2008, 29-30 май 2008, София

Изменение на морското ниво по мареографни данни
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ЛЕГЕНДА
Средно годишно морско ниво
Средно годишно морско ниво, коригирано заради локалното потъване
Линеен тренд V = 1.53 ± 0.39 mm/yr
Средно годишно морско ниво, коригирано заради локалното потъване и приведено в епоха 1997 г.
Средно морско ниво за периода 1928-2003 г., H = 141.6 ± 0.8 cm

Морско ниво [cm]

Средно многогодишно морско ниво за мареографна станция Бургас
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Година

ЛЕГЕНДА
Средно годишно морско ниво
Средно годишно морско ниво, коригирано заради локалното потъване
Линеен тренд v=1.82 ± 0.40 mm/yr
Средно годишно морско ниво, коригирано заради локалното потъване и приведено в епоха 1997 г.
Средно морско ниво за периода 1928-2003 г., H = 120.7 ± 0.9 cm

ГЛОБАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИ CGPS@TG СТАНЦИИ
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МАРЕОГРАФНА СТАНЦИЯ НЮЛИН

UK
London
Newlyn
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мареографни измервания
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(1915-1921)
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CGPS@TG NEWL (30.09.1998)
10 мареографа от 44 (1997-2005)
CGPS@TG stations (Bingley et al., 2007)
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абсолютни гравиметрични измервания

Height [mm]

Height [mm]

МАРЕОГРАФНА СТАНЦИЯ НЮЛИН

Height [mm]

Оценки на промените в абсолютните
стойности на g и вертикални скорости от
две решения

GPS вертикална компонента от 3 решения
(от Bingley et al., 2007)
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МАРЕОГРАФНА СТАНЦИЯ НЮЛИН NEWL

Оценки за съвременни вертикални движения на сушата и
изменeние на СМН
¾ от абсолютни гравиметрични измервания -0.62 ± 1.15 mm/yr
¾ по мареографни данни 1.69 ± 0.11 mm/yr
¾ от GPS измервания 0.83 ± 1.43 mm/yr

Карта на оценените изменения на нивото на
Средни относителни изменения от
сушата за Британските о-ви по модела GIA последните 4000 години във Великобритания
на Peltier (2001)
(Shennan
and 29-30
Hortonмай
2002)
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Спътникови алтиметрични мисии

Skylab (NASA)

GEOSAT (NOAA - NODC)

GFO (U.S. Navy)

GEOS-3 (NASA)

Seasat (NASA)

ERS1/ERS2 (ESA)

TOPEX/POSEIDON (AVISO)

JASON-1 (AVISO)

ENVISAT (AVISO)

Принцип на спътниковата алтиметрия

(Figure from AVISO)

MSS сравнение на модели

MSS разлики с модела KMS02 и колокирания модел

Изменения на морско ониво
Sea Level Variations (January 1993 - December 2000)
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Изменения на морското ниво

Sea Level Variations (January 1993 - December 1997)
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Изменения на морското ниво
Sea Level Variations (January 1993 - December 1995)
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ГЕОИДЕН МОДЕЛ НА ЧЕРНО МОРЕ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Централна лаборатория по висша геодезия
Институт по океанология “Фритьоф Нансен”

Национален институт за морски
проучвания и развитие „Григоре
Антипа”

НАУЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
ИЗМЕНЕНИЯТА НА МОРСКОТО НИВО И ВЕРТИКАЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ НА
ЗЕМНАТА КОРА ПО ЗАПАДНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

Н.с. I ст. д-р Любка Пашова
Проект ДО1-1249/18.12.2007 г.
на сесия на Националната океанографска комисия, проведена в ЦУ на БАН

GLOSS програма
•

Стартира през 1984 г. по инициатива на IOC с цел да се подобри
качеството и количеството на данните за морско ниво,
предоставяни от международните центрове за следене на морско
ниво
• Основен елемент на GLOSS – Основна мрежа от станции (GLOSS
Core Network-GCN) от приблизително 300 мареографни станции в
около 90 страни.
• GCN изградена да осигури високо качество на мареографните
данни за различни приложения – научни изследвания за климата,
океанографски, геодезически, и др. (примери WOCE, CLIVAR,
GODAE, GOOS,..).
• GLOSS препоръчва GCN станциите да предоставят
висококачествени данни в почти реално време за поддържане на
операционното моделиране, предупрежденията за цунами и
щормове, за калибриране на спътниковата алтиметрия.
• Обслужване на морски хидрографски служби, пристанищни
агенции, геодезически, океанографски и метео служби.

GLOSS ДАННИ
1. Почти реално време, контрол на качеството на данните
за средно морско ниво (Mean Sea Level-MSL)
осигурявани от PSMSL (Liverpool, UK)
2. Почти реално време, качествен контрол на високочестотни данни ( например часови стойности на
морското ниво) GLOSS центъра за данни (PSMSL или
UHSLC)
3. Данни в реално време, предоставяни от GLOSS Fast
Centre към UHSLC и в съответни международни
центрове за ранно предупреждение за цунами
4. GPS данни от IGS/TIGA центъра (Potsdam, Germany),
стартирал през 2001 г.

Развите на GLOSS Core Network
-218 станции (75%)
предоставящи данни на
центровете за мареографни
данни към GLOSS
- 56% от GCN станциите
осигуряват данни в почти реално
време чрез GTS или Internet
- 191 станции предоставят данни
краткосрочно ‘fast mode” (в
рамките ~ 1 month)
- 131* станции имат колокирана
GPS или Doris станция в близост
до мареографната станция
- GLOSS GCN съществено се
подобри от 1999 г., с повишаване
броя на станциите предоставяши
данни в почти реално време 164
(2009) в сравнение с 72 (1999)

GCOS Sea Level Network статус от 2005 до 2009
GCOS Network Status - March 2009

Броят на колокираните
GPS@TG станции се е
увеличил от 64 (2005) до
93 (2009*)

Near real-time (108)

Fast delivery (22)

Data since 2004 (24)

Data before 2004 (16)

No data (0)

GPS/Doris (93)

GCOS Network Status - October 2005

Near real-time (62)

Fast delivery (29)

Data since 2000 (62)

Data before 2000 (14)

No data (3)

GOSGPS/Doris (64)

IOTWS Real-time Sea Level Network Status
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