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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
1. Актуалност на темата 
Актуалността на дисертацията се обуславя от необходимостта от 

преизчисляване на ключовите криви на водохранилищата и 
актуализация на завирените им обеми. 

През есента на 2019 и зимата на 2020 година станахме свидетели на 
водна криза, която засегна големи областни градове в България 
(Перник, Шумен, Търговище, Ботевград, Бургас и Варна бяха под 
заплаха от воден режим и т.н.). Тази криза до известна степен е 
обусловена от неправилното прогнозиране и следене на обемите на 
водоемите. Това е така, заради липсата на актуални измервания на 
обемите и несъвършенства в методите по които са изчислени обемите 
на язовирите, и дългите периоди през които не са изследвани за 
промени в дъната, заради наноси, свличания и др. 

В България, сферата в която своевременното хидрографско 
изследване и мониторинга, биха могли да окажат благотворно влияние, 
са хидрографските обекти които са предназначени за питейни – битови 
нужди 

2. Обект, предмет, цел и задачи на изследването 
Мотивът за избора, формулирането и разработването на темата е 

предизвикан от небходимостта по създаването на методика за 
изследване на вътрешни водоеми със съвременни геодезични методи. 

Методика за създаване на актуална картина или цифров модел на 
терена (ЦМТ) е предпоставка за правилното извеждане и обновяване на 
ключови криви и своевременното изследване на наноси, което е важна 
част за мониторинга на вътрешните водни басейни, и прилежащите им 
територии. 

Целта на изследването в дисертационният труд е: Да се извърши 
анализ и оценка на класическите и съвременните геодезични методи за 
картиране на водни обеми и да се разработи методика за изследването 
им със съвременни геодезични методи.   

За постигане на поставената цел е необходимо да се решат следните 
частни задачи: 
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1. Да се извърши обстоен анализ и оценка на класическите и 
съвременните методи за извършване на хидрографски проучвания с цел 
картографирането на водни обеми. 

2. На базата на анализа и оценката на методите да се разработи 
актуална методика за изследване на вътрешни водни обеми със 
съвременни геодезични методи. 

3. Да се извършат  експериментални изследвания по 
разработената методика и се установи нейната ефективност при 
прилагането и. 

Предмет на изследването са класическите и съвременни методи за 
батиметричноизследване на дъна на водоеми. 

Обект на изследването е яз. Ляхово, находящ се в землището на с. 
Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич. 

Основната работна хипотеза на изследването е: Поради липсата на 
актуална картина за завирените обеми на водохраниищата и вътрешните 
водоеми използвани за други цели се извършва неправилна 
експлоатация. Съвременните геодезични методи могат да бъдат 
сравнително евтина алтернатива за тяхната актуализация. 

Обхватът на изследването е: теоритичен; през Октомври 2020 г. са 
извършени експериментални изследвания за потвърждаване на 
разработената методика и за извършването на оценка и анализ на 
постигнатите резултати. 

Методиката на изследването се базира на публикации по 
проучвания проблем; сравнение; анализ на експериментални 
изследвания. На основата на изследването са подготвени и реализирани 
доклади, представени на научни конференции с международно участие 
в страната. 

Научната новост на изследването се изразява в: 

 Разработена е методика за изследване на вътрешни водоеми със 
съвременни геодезични методи, като са описани основните 
дейности и показатели за оценка на тяхната точност, време за 
изпълнение и надеждност.. 

Очакваният резултат: На базата на резултатите от собствено 
реално емпирично изследване да се докаже ефективността на 
разработената методика за изследване на вътрешни водоеми със 
съвременни геодезични методи.
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II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
Дисертационния труд е с обем 109 страници и се състои от увод, 4 

глави – 30 фигури, 8 таблици и 36 формули. Заключение, справка за 
приносите, списък на използваните съкращения, публикации на автора 
свързани с темата на труда – 5 на брой, приложения – 6 броя. 
Използвана литература – 17 заглавия на кирилица, 12 заглавия на 
латиница и 25 интернет адреса.  

 
В предлагания автореферат са запазени номерата на формулите от 

дисертационния труд, също така номерата на таблиците, фигурите и 
приложенията. 

 
Структурата на дисертацията включва: 
Увод  
Глава първа АНАЛИЗ НА КЛАСИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ ЗА 

БАТИМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪНА НА ВОДОЕМИ 
1.1. Общ преглед на науката Хидрография 
1.2. Анализ на класическите методи за батиметрично изследване на 

дъна на водоемите 
1.2.1. Ръчен лот  
1.2.2. Секстант  
1.2.3. Теодолити и нивелири 
1.3. Преглед на техническите средства за подводна топографска 

снимка 
1.3.1. Подводен теодолит 
1.3.2. Подводен батиметричен нивелир 
1.3.3. Подводен хидростатичен нивелир 
1.3.4. Подводен лазерен далекомер 
1.3.5. Подводна фото телевизионна апаратура 
1.4. Батиметрично изследване на дъното с въжени драги 
1.5. Анализ на радиотехнически средства и методи за определяне на 

координати 
1.5.1. Общи сведения за електромагнитните вълни 
1.5.2. Анализ на Радиогеодезичните системи (РГС) и 

Радионавигационните системи (РНС) 
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Изводи и обобщения към глава първа 
Глава втора АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ 

ЗА БАТИМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪНАТА НА  
ВОДОЕМИТЕ 

2.1. Глобални Навигационни Спътникови Системи (ГНСС) 
2.1.1. GPS (Global Positioning System) 
2.1.2. ГЛОНАСС (Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма) 
2.1.3. ГАЛИЛЕО (Galileo) 
2.1.4. Бейдоу (BeiDou) 
2.2. Методи за измерване с ГНСС 
2.2.1. Методи с единична референтна станция 
2.2.2. Мрежови методи 
2.3. Хидроакустични технически средства и методи 
2.3.1. Общи сведения. Класификация на хидроакустичните средства 
2.3.2.  Еднолъчев ехолот 
2.3.2.1. Определяне на поправката на ехолота чрез диференциалните 

поправки 
2.3.2.2. Определяне на поправката на ехолота чрез тариране 
2.3.3. Многолъчев ехолот 
2.3.3.1. Класификация и приложение на многолъчевите ехолоти 
2.3.4. Хидролокатор 
2.4. Фотограметричен метод 
2.5. Батиметричен лидар 
Изводи и обобщения към глава втора 
Глава трета МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ 

ВОДОЕМИ СЪС СЪВРЕМЕННИ ГЕОДЕЗИЧНИ МЕТОДИ 
3.1. Основни понятия и технически характеристики на вътрешните 

водоеми 
3.2. Нормативна уредба 
3.3. Международни хидрографски стандарти на Международната 

Хидрографска асоциация (МХА) 
3.4. Методика за извършване на топографска снимка на вътрешен 

водоем и прилежащата му акватория 
3.4.1. Предварителни проучвания за обекта на топографската 

снимка 
3.4.2. Работен проект (план) на геодезичните дейности 
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3.4.2.1. Подготовка за топографската снимка 
3.4.3. Подготовка за фотограметричното заснимане 
3.4.4. Батиметрично измерване 
3.4.5. Оценка на точността 
Изводи и обобщения към глава трета 
Глава четвърта ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 

ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ СЪС СЪВРЕМЕННИ ГЕОДЕЗИЧНИ 
МЕТОДИ  

4.1. Описание и характеристики на инструментите използвани за 
създаването на ЦМТ 

4.1.1. Еднолъчев ехолот SonarMite BTX/SPX 
4.1.2. Надуваема лодка KM-300D - KOLIBRI 
4.1.3. Двигател (мотор) „Mercury F 2.5S 
4.1.4. Многочестотна ГНСС система REACH RS 2 
4.1.5. Безпилотен летателен апарат (БЛА) - дрон DJI Рhаntоm 4 Рrо 

V2.0 
4.2. Топографска снимка на язовир „Ляхово“, с. Оброчище чрез 

комбинирани съвременни геодезични методи 
4.2.1. Подготовка за батиметрично измерване  
4.2.2. Батиметрично измерване 
4.3. Фотограметрично заснимане с БЛА 
4.4. Оценка на точността на батиметричната снимка  
4.5. Анализ на постигнатите резултати  
Изводи и обобщения към глава 4  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПРАВКА  
ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  
СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРЪЩЕНИЯ  
СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  
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III. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
В увода са обосновани актуалността на изследването, дефинира се 

целта, научноизследователските задачи и обекта на дисертацията, 
възприетия подход и използваните методи. 

 
Глава първа АНАЛИЗ НА КЛАСИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ ЗА 

БАТИМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪНА НА ВОДОЕМИ 
Първите опити за създаване на морски карти принадлежат на хората 

от тихоокеанските острови. Такава карта е запазена от Маршалови 
острови (около 2000 г. пр. н. е.), в която няколко раковини, 
изобразяващи острови, са заплетени в мрежа от пръчки. Възникването 
на географията е една от предпоставките за създаване на точни карти. 
Древногръцките учени (Ератостен, Хипарх, II в. пр. н.е.) разкриват 
сферичната форма на Земята, въвеждат понятията за координати 
(географска ширина и дължина) и съставят първите карти на света на 
районите, които са познавали, т.е. Средиземно море и прилежащите му 
части от Европа, Азия и Африка. От най-дълбока древност са 
формулирани основните посоки на света – север, юг, изток и запад, 
обосновани с видимото движение на Слънцето. 

 
1.1. Общ преглед на науката Хидрография 

Според Международната хидрографска организация (International 
Hydrographic Organization – IHO) [21]: Хидрографията е отрасълът на 
приложните науки, който се занимава с измерването и описанието на 
физическите характеристики на океаните, моретата, крайбрежните зони, 
езерата и реките, както и с прогнозирането на тяхната промяна с 
течение на времето, с основна цел безопасността на навигацията и в 
подкрепа на всички други морски дейности, включително икономическо 
развитие, сигурност и отбрана, научни изследвания и опазване на 
околната среда.  

Хидрографията още е наука за измерването на физическите 
характеристики на водните обекти и заобикалящата ги суша, т.е. 
основните характеристики на хидрографското заснемане са дълбочина 
на водата и позиция. Точната и надеждна информация за важни 
характеристики на дъната на водните обекти и техните брегови линии са 
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от особено значение за навигацията и безопасното плаване. 
Хидрографските изследвания събират тази информация и след това я 
представят в журнали, таблици, схеми и карти, които са важни за 
капитаните на плавателни съдове. 

1.2. Анализ на класическите методи за батиметрично изследване 
на дъна на водоеми 

Когато говорим за батиметрично изследване на даден воден обект, е 
необходимо във всеки един момент по време на извършване на 
измерването да може да се определи както дълбочината Zi на дадена 
точка, така и нейните координати Xi и Yi (независимо дали са 
правоъгълни или географски). Това е възможно с използването на 
комбинация от методи, които са разгледани в Глава I и Глава II на 
дисертацията. 

1.2.1. Ръчен лот 
В миналото специалистите които са извършвали хидрографско 

заснимане са използвали въже с оловна  или друг вид тежест в единия 
край, с тегло от около 5 до 10 kg, за топографиране на дъното на даден 
воден обект. Това въже се нарича лот или още ръчен лот. Лотът има 
маркировка по цялата си дължина през определен интервал, а един от 
специалистите застава на носа на лодката и потапя лота до дъното на 
обекта, докато не докосне дъното. След това отчитат дълбочината по 
маркировката, и ръчно записва измерената стойност (фиг. 1.1). 

 
Фиг. 1.1. - Група от специалисти, извършващи хидрографско измерване. 
Този метод за измерване на дълбочини се прилага при бавно движещ се 

плавателен съд и е приложим за дълбочини до 18 m на малки 
плавателни съдове и до 27 m на кораби. 



10 
 

1.2.2. Секстант 
Секстант е уред за измерване на ъгъла между Слънцето или някоя 

звезда и точка от хоризонта или за измерване на хоризонтален ъгъл 
между два обекта (най-често навигационни ориентири). Името 
произлиза от латинската дума за „една шеста“ - sextāns, тъй като скалата 
на секстанта е с дължина една шеста от кръга - 60 градуса. С него обаче 
могат да се измерват ъгли до 120 градуса. 

1.2.3.  Теодолити и нивелири 
Теодолитите със средна и висока точност, както и електронните 

теодолити и тотални станции се използват, както за измервания за 
създаване на опорна и работна геодезична основа, така и за определяне 
на хоризонталното положение на точки при крайбрежни промери. С тях 
се извършват измервания до границите на оптическата видимост, която 
при благоприятни метеорологични условия може да достигне 15 до 20 
km от брега. При топографска снимка на реки, езера и др. вътрешни 
водоеми, теодолитите са най-често използваните инструменти за 
създаване на геодезичната основа и извършване на снимката. 
Нивелирите се използват при създаване на височинната опорна и 
работна геодезична основа за топографска снимка на шелфа и на 
вътрешни водоеми, за определяне на котата на нулата на водомерните 
постове и при други задачи. 
 

1.3.  Преглед на техническите средства за подводна топографска 
снимка 

Класическата подводна топографска снимка се извършва до 
дълбочина 50 m и се използват технически средства, които са сходни с 
тези при топографската снимка на сушата - подводни теодолити, 
нивелири, далекомери, ролетки и други. Методите за измерване при 
подводната снимка са също сходни с тези на сушата. 

 
1.3.1. Подводен теодолит  

Подводният теодолит е създаден в Англия и има устройство подобно 
на теодолита за измерване на сушата. Той се поставя на обикновена 
тринога и се центрира с отвес. Всички метални части са изработени от 
месинг, който не корозира. Теодолитът се напълва с морска вода при 
атмосферно налягане. Увеличението на зрителната тръба е 2 пъти, а 
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точността на отчитането 20 секунди. С този теодолит са извършени 
пробни измервания на ъгли в Средиземно море на дълбочини от 9 - 12 m 
в триъгълник със страни 15.8 m, 12.2 m, 13.4 m. Точността на 
получените координати на точките е около 2.5 cm. 
 

1.3.2. Подводен батиметричен нивелир  
Създаден е в Русия през 1972 год. При пробни изпитания в Черно 

море на дълбочини от 8-22 m, височина на вълните 0.2-0.6 m и 
температура на водата 7.5 до 12.2° С е постигната точност в 
превишение, измерено от една станция от 2.3 до 4.6 mm 

 
1.3.3. Подводен хидростатичен нивелир  
Този нивелир не се различава съществено от хидростатичния 

нивелир, известен от дисциплините Геодезия и Инженерна геодезия.  
 
1.3.4. Подводен лазерен далекомер. 
Първият образец е създаден в САЩ през 1968 год. и с него се 

измерват разстояния до 45 m с точност 0.15 m и дълбочини до 18 m с 
точност 0.03 m. Използван е при строителството на подводни 
инженерни съоръжения. 

 
1.3.5. Подводна фото телевизионна апаратура  
Подводната част на тази апаратура се състои от триканално приемно 

- предаващо устройство. То включва телевизионно устройство за 
визуално наблюдение на подводната ситуация, акустично устройство за 
приемане и предаване на информация и фотографско устройство. 

Към посочените технически средства трябва да се добавят още 
всички необходими средства за извършване на измервания от човек, 
намиращ се под вода: акваланг, средства за радиовръзка между 
операторите, устройства за записване на заснетата информация и 
предаването й на снимачния съд. 

 
1.4. Батиметрично изследване на дъното с въжени драги 
Този метод включва два плавателни съда, които се движат 

успоредно в една и съща посока, като влачат след себе няколко въжени 
драги, свързани с въже за двата плавателни съда и потопени на 
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определена дълбочина – фиг. 1.4.  Ако има препятствие на пред някоя от 
драгите, въжето нарушава правата си линия и придобива формата на 
латинската буква  "V." 

 
Фиг. 1.2. - Схема на метода за изследване на дъното с въжена драга. 

Този метод включва два плавателни съда, които се движат успоредно в 
една и съща посока, като влачат след себе няколко въжени драги, 

свързани с въже за двата плавателни съда и потопени на определена 
дълбочина 

 
1.5. Анализ на радиотехнически средства и методи за 

определяне на координати 
Радиотехническите средства намират голямо приложение в морската 

геодезия. Те се подразделят на радиогеодезични, радионавигационни и 
спътникови навигационни системи. 

Радиогеодезични системи (РГС) са тези, които осигуряват точност на 
определени с тях координати на точки, много по-висока от точността на 
радионавигационните системи (РНС). РНС обикновено осигуряват 
точност, която е необходима за навигацията и безопасността на 
мореплаването. Принципно различие в създаването и функционирането 
на РГС и РНС няма, поради което те се разглеждат в единен клас 
радиотехнически средства. 
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1.5.1. Общи сведения за електромагнитните вълни 
Движенията или измененията на състоянието на тела, процеси, 

явления и други, които притежават някаква степен на повторяемост се 
наричат трептения. Ако трептенията се характеризират само с 
изменението и повторението на механичните величини скорост, 
ускорение, плътност те се наричат механични. Трептенията се 
подразделят на периодични и непериодични. 

Периодичните трептения са тези, при които всяка стойност на 
променливата величина се повтаря неограничен брой пъти през равни 
интервали от време. Всички други трептения са непериодични 
трептения. 

От всички периодични трептения особено голямо значение за 
науката и техниката имат хармоничните или синусоидалните трептения. 
Измененията на променливата величина при хармоничните трептения 
аналитично се представят чрез синусова или косинусова функция. 

 
1.5.2. Анализ на Радиогеодезичните системи (РГС) и 

Радионавигационните системи (РНС) 
РГС и РНС са комплекс от наземни и корабни радиотехнически 

устройства (станции), работещи по един и същ принцип и са 
предназначени за определяне местоположението на плавателни съдове 
(кораби, катери) и други подвижни или стационарни обекти. Техните 
антенни устройства се монтират в знака на опорните геодезични точки и 
спрямо тях се определят координатите на кораба. 

Наземните станции могат да бъдат както само предаващи, така и 
приемно - предаващи. Станцията, която е поставена на кораба се нарича 
подвижна. Тя може да бъде както само предаваща, така и приемно -
предаваща. Към нея се включват регистриращи и измерителни 
устройства. Често целият корабен комплекс от апаратура на РГС и РНС 
се нарича приемоиндикатор или приемник. Всички станции работят в 
зададен диапазон на радиочестота в непрекъснат или импулсен режим. 
Това означава, че на кораба, който попадне в зоната на действие на РГС 
и РНС се получава информация за определяне на неговите координати и 
решаване на други навигационни задачи. 

Съвкупността от наземните станции от РГС и РНС, които работят 
съвместно се нарича верига или верижка. Геодезичната линия, която 
минава през фазовите центрове на две станции от една верига се нарича 
базова линия, а тази част от нея, която се ограничава от двете антени се 
нарича база. 
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Изводи и обобщения към глава първа 
Въз основа на направения литературен обзор и неговия анализ, 

относно класическите методи и средства за батиметрично изследване на 
дъна на водоеми, може да се формулират следните изводи: 

1. Направен е анализ и оценка на класическите методи за 
картографиране на дъна на водни обекти, техническите средства за 
подводна топографска снимка и на радиотехническите средства за 
определяне на местоположение на кораба..  

2. Разгледаните класически методи и технически средства се 
характеризират като сложни относно организацията и самото измерване 
и най-вече притежават ниска точност при определяне на 
местоположението, поради което тяхното приложение е ограничено при 
решаването на задачите на морската геодезия в наши дни. 

3. От анализа на класическите методи за измерване на дъното на 
водоемите, следва извода че се получава малка гъстота от точки 
определящи дъното на водоема и наличие на много източници на 
грешки. 

4. Използването на класически методи за картографиране на 
вътрешни водоеми, е не целесъобразно и е необходимо да се проучат и 
анализират възможностите на съвременни методи и инструменти. 

 
Глава втора АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ 

МЕТОДИ ЗА БАТИМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪНА НА 
ВОДОЕМИ 

 
Радиогеодезичните системи (РГС) и Радионавигационните системи 

(РНС), отнасяме към класическите методи за определяне на положение, 
защото те предхождат появата на Глобалните Навигационни 
Спътникови системи (ГНСС), които с комбинация от сонар са 
съвременни методи за определяне на тридименсиално положение на 
дадена точка от земната повърхност. 

2.1. Глобални Навигационни Спътникови Системи (ГНСС) 
 С помощта на ГНСС се определя местоположението на приемника във 
всеки един момент, навсякъде по земното кълбо и в пространство около 
него, независимо от метеорологичните условия и дали сме в осветената 
част на денонощието или не. Определянето на местоположението в 
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пространството се получава на базата на измервания на разстояние до 
няколко спътника, които са част от космическата част на ГНСС. Всяка 
ГНСС се състои от три основни компонента – космическа част, 
контролна част и ползватели.  

2.1.1. GPS (Global Positioning System) 
 Разработена от департамента по отбрана на Съединените Американски 
Щати, като началото е дадено през 1973 година. Достига пълна 
оперативност през 1995 година. 
Номиналният брой от спътници необходим за пълна оперативност на 
GPS e 24. Тези 24 спътника са разпределени в 6 орбитални равнини с по 
четири спътника във всяка равнина с наклон на орбитите – 55°. Всеки 
сателит е в средна околоземна орбита на височина около 20 200 
километра над земната повърхност и има период на обикаляне 11 часа 
58 минути и 2 секунди. Такова разположение на спътниците осигурява 
непрекъснато видимост на минимум 6 спътника от всяка точка от 
земната повърхност. 

 
2.1.2. ГЛОНАСС (Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая 

систе́ма) 
Разработването на спътникова навигационна система управлявана от 

Руските военновъздушни сили е започнало през 1976 година, като тя се 
явява руска алтернатива на американската GPS. Основните принципи 
на работа при ГЛОНАСС са в голямата си част са аналогични, като тези 
при GPS. Първият спътник е изстрелян през октомври 1982 година, 
като през 1995 броя на спътниците в орбита е 24. В периода до 2000 
година броят на спътниците намалява поради финансови причини, като 
след началото на новото хилядолетие системата става приоритетна за 
Руската федерация. Пълна оперативна готовност на системата се 
достига през Декември 1995 г. с изстрелването в орбита на 24-ият 
спътник, а през Септември 2010 г., броят на сателитите достига 26. 

 
2.1.3. ГАЛИЛЕО (Galileo) 

ГАЛИЛЕО е Европейска спътникова навигационна агенция, която се 
изгражда и управлява от Европейската космическа агенция, като за 
разлика от GPS и ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО е гражданска система. 
Началото на разработване на системата е започнало през 2002 година, а 
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първите два сателита са изстреляни през 2011 година. Номиналният 
брой спътници в момента на пълна оперативна готовност ще бъде 30, 
като от тях 27 активни и 3 резервни. Спътниците са разделени в 3 
орбитални равнини с наклон 56°. Височина на орбитите над земната 
повърхност е 23 222 километра, а периода на обикаляне -14 часа 4 
минути 45 секунди. Към края на февруари 2015, броя на сателитите в 
орбита е 6. 

2.1.4. Бейдоу (BeiDou) 
През 2003 година Китай се присъединява към проекта на Европейския 

съюз за разработка на ГННС – ГАЛИЛЕО. Първоначалните намерения 
на азиатската страна са за инвестиция от 230 милиона евро. Само 
няколко години по-късно Китай се оттегля от проекта и започва 
разработка на самостоятелна система BeiDou. Китайска навигационна 
сателитна система се състои от две отделни сателитни съзвездия BeiDou 
– 1 и BeiDou – 2. Първата система се състои от три сателита с 
ограничено покритие и приложение (най-вече територията на Китай). 
Beidou – 2 (още познато, като Compass) предоставя възможности на 
потребителите най-вече в районите на Азия и Пасифика. Към момента 
системата осигурява пълно покритие върху земното кълбо с помощта на 
съзвездие от 49 сателита. От тях 5 в геостационарни орбити и 30 в 
средна околоземната орбита с височина над земната повърхност – 21 
500 километра. 

 
2.2. Методи за измерване с ГНСС 
В зависимост от различните качествени критерии, класификацията на 

съвременните ГНСС методи в общи линии имат вида: 
• кодови и фазови методи – в зависимост от използвания за 

позициониране елемент от демодулирания ГНСС сигнал; 
• едночестотни, двучестотни и многочестотни – в зависимост от броя 

на обработваните честоти от ГНСС сигналите; 
• статични и кинематични методи – в зависимост от състоянието 

(движение/покой) на ГНСС приемниците по време на измерване; 
• автономни, диференциални, относителни методи и PPP – в 

зависимост от начина на обработка на измерваните ГНСС величини: 
самостоятелно или съвместно с диференциални корекции или фазови 
данни от референтни станции. В зависимост от броя на референтните 
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станции диференциалните и относителните методи могат са се 
осъществяват: 

- с единична референтна станция; 
- чрез мрежи от инфраструктурни референтни станции. 
• в реално време или при последваща обработка – в зависимост от 

оперативността на получаваните резултати; 
• безплатно или чрез платен абонаментен достъп – в зависимост от 

типа на използваната мрежова инфраструктура и продукти; 
• с наземна или спътникова комуникация – в зависимост от начина на 

предаване на корекционните данни от референтните станции към 
потребителите. 

 
2.2.1. Методи с единична референтна станция 
• Статичен относителен метод – Най-опростено статичните 

относителни методи с единична референтна станция се базират на 
ГНСС измервания с два неподвижни приемника, единият от които е 
разположен в референтна станция (обикновено с известни координати), 
а другият – в определяема точка – фиг. 2.1.  

 
Фиг. 2.1 - Схема на измерването по статичния метод 

Последващата съвместна обработката на измерванията от двата 
приемника позволява фиксиране на фазовата неопределеност и 
определяне на пространствения вектор между точките с висока точност. 
Необходимо условие за това е в двете точки да бъдат наблюдавани 
еднакви спътници в еднакви епохи от време. Продължителността на 
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наблюденията зависи основно от разстоянието между референтната и 
определяемата точка. Ако т. А е референтна точка, т. B - определяема, а 
bAB - пространственият вектор между тях, то връзката между 
пространствените вектори rA (XА,YА,ZА) и rB (XB,YB,ZB) на двете 
точки може да бъде представена по отделни компоненти като: 

(2.1.) 𝐵 =

𝑋
𝑌
𝑍

−

𝑋
𝑌
𝑍

=

∆𝑋
∆𝑌
∆𝑍

 

• Кинематичен метод в реално време (RTK) 

Кинематичните методи в реално време се базират на фазови 
измервания, извършвани едновременно от неподвижен приемник в 
референтна станция с известни координати, и от подвижни приемници - 
в определяемите точки. На базата на разликите между измерените и 
геометричните разстояния в референтната станция, за всяка двойка 
„станция-спътник“ се изчисляват т. нар. RTK корекции, които се 
излъчват в реално време чрез радио- или клетъчни телекомуникационни 
канали. Това позволява коригиране с висока точност на измерваните от 
подвижния приемник псевдо разстояния, фиксиране на броя цели цикли 
в реално време, вследствие на което резултатите от измерванията са 
налични веднага. Инициализацията на подвижните приемници при 
метода RTK изисква наличие на поне 5 спътника за първоначално 
определяне на броя цикли на носещата честота. Измерванията след това 
се извършват при поддържане на постоянно ГНСС наблюдение към 
поне 4 общи спътника. Методът RTK осигурява точност в реално време 
от порядъка на 1 cm + 2 ppm. 

Източниците на грешки при RTK метода са силно корелирани, тъй 
като зависят от едни и същи наблюдавани спътници. Поради тази 
причина посочената висока точност важи на разстояния до 10 km от 
единична референтна ГНСС станция. 

 Кинематичен метод с последваща обработка (PPK) 
Поради по-продължителните наблюдения, необходими за постигане на 

висока точност, както и невъзможността за работа в реално време, 
статичните методи не се прилагат в етапа на трасиране и измерването на 
подробни точки. Съществуват обаче условия, при които за измерване на 
тези точки е приложим и се използва метода PPK (Post-Process 
Kinematic) – кинематичен метод с последваща обработка. Подобно на 
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описаните дотук методи, в PPK също се извършват ГНСС измервания в 

неподвижна референтна станция и подвижни приемници. Характерно за 

този метод е сравнително краткото времетраене на наблюденията в 
подвижните приемници – при последващата обработка на кинематично 
ГНСС измерване с продължителност от порядъка на десетина секунди 
се постига сантиметрова до милиметрова точност. По-особеното в 
случая е, че кинематичното измерване се предхожда от статично 
определяне на броя цикли на носеща честота, с необходимо 
първоначално време от порядъка на 6-10 min при видимост минимум 5 
спътника. Веднъж инициализирани, ГНСС приемниците могат да 
измерват подробни точки с производителност, близка до тази при RTK 
метода, но резултатите от измерванията са налични не в реално време, а 
само след съвместната им последваща обработка с наблюденията в 
референтната станция. 

 
2.2.2. Мрежови методи 

Мрежовите методи се реализират чрез мрежова инфраструктура, 
състояща се от референтни станции, свързани по различни 
комуникационни канали - интернет, телефонни линии и др. - с 
контролен изчислителен център. За разлика от методите с единични 
станции, GSM, GPRS или радио- ГНСС, мрежовите методи осигуряват 
работа с висока точност на значително по-големи разстояния от 
референтните станции, както и по-точно определяне на параметрите, 
водещи до поява на грешки в измерванията – йоносферна и 
тропосферна рефракция, грешки в орбитите на спътниците и др. В 
зависимост от вида и оперативността на данните, събирани в мрежовите 
инфраструктурни референтни станции, могат да бъдат разграничени 
няколко основни типа: 

‐ научно-изследователски мрежи – предлагат сурови фазови 
измервания и прецизни ефемериди за последваща обработка (EUREF, 
IGS и др.); 

 ‐ комерсиални мрежи – предлагат сурови (необработени) фазови 
измервания, RTK и диференциални корекции в реално време и за 
последваща обработка (българските ГЕОНЕТ, 1YOCTO и др). 
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2.3. Хидроакустични технически средства и методи 
2.3.1. Общи сведения. Класификация на хидроакустичните 

средства 
Разпространението на звука в дадена среда се дължи на еластичните 

трептения на елементарните частици от тази среда. Акустичните 
трептения са характерни само за еластични среди. Те извеждат от 
равновесното им положение съседните частици, които от своя страна 
под въздействието на еластични и инерционни сили започват трептения 
около равновесното си положение и предават акустичните трептения на 
съседните им частици. 

По този начин разпространението на акустичните трептения се явява 
всъщност разпространение на механични смущения, създавани от 
източник на трептения в еластична среда. Процесът на последователно 
разпространение на механични трептения в еластична среда се нарича 
бягаща акустична вълна. Скоростта на разпространение на акустичните 
трептения се нарича скорост на звука V. 

Положението на колебаещите се частици около тяхното равновесно 
състояние се нарича фаза на трептението. Акустичните трептения биват 
периодични и непериодични. 

 
2.3.2.  Еднолъчев ехолот 
Ехолотьт е уред, който използва акустични вълни за измерване във 

водна среда и определяне на дълбочини: 
• на точки от дъното на океани, морета и вътрешни водоеми; 
• до автономни подводни апарати - фото-,теле- и акустични прибори; 
• до подводни дънни гравиметри при гравиметрична снимка; 
• измерване на дълбочини на точки по фарватера на реки и други. 
През 1923 г. във Франция е конструиран първият ултразвуков ехолот 

с пиезокварцов излъчвател, а през 1932 г. - първият ехолот с 
магнитнострикционен излъчвател. Съществуващите ехолоти в 
зависимост от своето предназначение измерват дълбочини от 0 до 10 
000 m. 

 
2.3.2.1. Определяне на поправката на ехолота чрез 

диференциалните поправки 
Общата поправка ΔZe се състои от следните диференциални 

поправки: 
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1. Поправка ΔZv за вертикалната скорост на разпространение на 
звука във водата. Всеки ехолот се конструира да работи с определена 
проектна вертикална скорост V0. При използването му при различни 
условия на водната среда звуковите вълни, излъчени от него се 
разпространяват с работна (фактическа) вертикална скорост V. 
Разликата между двете скорости се отчита с поправката ΔZV 
определена по формулата: 

(2.6.)          ∆Z = 𝑍 − 1 = 𝑍 ( )  

Поправката ΔZV се изчислява с точност mΔZV = 0.5%Ze. Ако се 
диференцира формула (2.6.) се получава израза: 

(2.7.)           d∆Z = 𝑑(𝑉 − 𝑉 )  

от него: 

(2.8.)            m∆ = 𝑚( )   

От това равенство може да се определи m(V-V0),след което поправката по 
формула (2.6.) трябва да се взема предвид. Действително от формула 
(2.6.) следва: 

(2.9.)           𝑚( ) = 𝑚∆     

Като се замести V0=1500 m/s и mΔZV = 0.5%Ze във формула(2.7.) се 
получава:  
(2.10.)          𝑚( ) = ±7.5 𝑚/𝑠   
Това показва, че ΔZv трябва да се изчислява, когато  m(V-V0) = |V-V0| ≥ 7.5 
m/s, но при прецизни измервания на дълбочини тя се взема предвид и 
когато |V-V0| ≥  7.5 m/s. 
 

2.3.2.2. Определяне на поправката на ехолота чрез тариране 
Тарирането на ехолота позволява да се получат поправките ΔZV, ΔZn, 
ΔZL, ΔZB, ΔZmo, чрез измерване на известни дълбочини. Общата поправка  
ΔZе при тариране на ехолота се определя по формулата: 
(2.11.)           𝑍 = 𝑍 + 𝑍 + 𝑍   
в която: 
ΔZr е сумарната поправка, която се определя за района на измерванията 
при тариране на ехолота; 
ΔZn - поправка заради промяната на дълбочината, на която са поставени 
вибраторите при тарирането и при измерванията; 
Тарирането на ехолота се извършва с тариращо устройство, а по 
изключение чрез сравнение на дълбочини на точки по дъното, измерени 
с ехолота и с ръчен лот или контролен вибратор. Поправките ΔZL за 
базата и ΔZmo се определят поотделно и се включват в сумарната 
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поправка ΔZT,. Когато тарирането се извършва с тариращо устройство 
или по точки по дъното, може да запишем: 
(2.12.)            ∆𝑍Т = 𝑍Л − 𝑍     
където: ZЛ, е измерената дълбочина с тариращото устройство; Ze е 
отчетената от ехограмата дълбочина или регистрираната дълбочина при 
ехолоти с цифрова индикация. 

2.3.3. Многолъчев ехолот 
Многолъчевите ехолоти (MBES) се използват за увеличаване на 

дънното покритие, следователно и производителността. Всеки от 
пуснатите лъчи дава разделителна способност на дъното, еквивалентна 
на тази на еднолъчев ехолот. Точността на измерване обаче не е по-
добра от тази на еднолъчевите ехолоти. 

Всъщност точността намалява с увеличаване на ъгъла на наклона. 
 
2.3.3.1. Класификация и приложение на многолъчевите ехолоти 
Многолъчевите ехолоти са разделени на две групи, а именно: 

многолъчев ехолот с един излъчвател (swath system)  и многолъчев 
ехолот със система от няколко излъчватели (sweep system). 

 
2.3.4. Хидролокатор 
Хидролокаторите са уреди, работещи на принципа на акустичната 

локация, предназначени за откриване и определяне на 
местоположението на обекти, които се намират напълно или частично 
във водна среда. Докато с ехолота се получава информация за морското 
дъно само под кила на кораба и по неговия курс, то с хидролокаторът се 
заснемат полоси от дъното в страни от курса на кораба. 

 
 
2.4. Фотограметричен метод 
Фотограметричният метод за изследване и картиране на 

континенталния шелф, както и на вътрешните водоеми е с големи 
предимства пред останалите методи, ако може да осигури необходимата 
точност на геодезичните, топографските, океанографските, 
навигационните и др. работи в шелфа и вътрешните водоеми. Въпреки 
това съществува ограниченост на този основен метод за картиране на 
вътрешни водоеми по следните причини: 

• Подводната среда не е с еднакви оптични свойства и 
преминаването на светлината от въздушната във водната среда става 
чрез пречупване на светлината. Това води до деформация на 
централната проекция при построяването на образи, а това, както е 
известно, е основната идея на въздушната фотограметрия; 
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• Върху качеството на фотоснимките силно влияние оказва 
топографията на морската повърхност, която като вълнова повърхност 
се характеризира с вълни с дълъг и къс период. Вълните с къс период 
оказват по- силно влияние върху качеството на снимката, защото 
образуват повърхност, която отразява силно светлината; 

• Необходими са допълнителни технически средства на летателния 
апарат за измервания на параметрите на водната среда като 
инфрачервен радиометър за измерване на температурата на водната 
среда, микровълнов радиометър за определение на солеността на водата, 
радиолокационен вълномер за измерване на вълнението, както и друга 
специална апаратура като аеромагнитомер за измерване на 
напрежението на магнитното поле и други; 

 
2.5.  Батиметричен лидар 
Lidar (От Light Detection and Ranging)  означава засичане на светлина 

и дистанция. Той използва времето на „полета“ на лазерен импулс, за да 
определи разстоянието. Това изисква много точно време за точно 
измерване на разстоянието, тъй като светлината се движи с около 225 
милиона метра в секунда (2,25.108 m/s) във водна среда и близо 300 
милиона метра във въздух (2,99.108 m/s). 

Въздушният батиметричен лидар използва лазери от самолет или 
хеликоптер. Тези лазери са: 

• червен лазер, който измерва височината на морската повърхност, 
тъй като тя не прониква във водата 

• синьо-зеления лазер, който лесно прониква в чиста вода и измерва 
разстоянието до морското дъно, ако в самолета се върне достатъчно 
енергия за обратно разсейване. Разликата във времето между двете 
връщания на лазера дава дълбочината на водата след известна 
обработка на сигнала. 

Батиметричният лидар работи на дълбочина до около 50 метра, 
когато водата е бистра и морското дъно е светло, например около 
коралови рифове. 

 
Изводи и обобщения към глава втора 
1. Анализирани са съвременните методи за определяне 

координатите на точки от земната повърхност, с помощта на 
Глобалните Навигационни Спътникови Системи (ГНСС), различните 
спътникови системи, както и методите за измерване с тях. 

2. Анализирани са съвременни хидроакустични средства и 
комбинация им с ГНСС, като са изтъкнати техните предимства и 
недостатъци. Като основен недостатък на многолъчевите ехолоти 
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(MBES) и на батиметричният LIDAR, се явява ниската ефективност на 
обработката на резултатите поради голяма трудоемкост и 
продължителност на времето, необходимо за обработка на големия обем 
данни, събрани от тези системи. Тези изводи са важни при избора на 
инструменти и използването на подходяща методика при 
хидрографското измерване на вътрешни водоеми. 

3. От разгледаните съвременни методи и инструменти, са 
предпоставка за по-бързо и своевременно решаване на различни по 
сложност инженерно геодезични задачи. 

4. Необходимо е да се съчетаят възможностите на разгледаните 
методи и инструменти за прилагането им в реализирането на 
хидрографска снимка на вътрешни водни обеми и да се разработи 
методика за ефективното им използване. 

 
Глава трета МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ 

ВОДОЕМИ СЪС СЪВРЕМЕННИ ГЕОДЕЗИЧНИ МЕТОДИ 
Тъй като почти 40% от най-големите езера в света все още не са 

проучени, следователно техните обеми са приблизително определени. 
Предизвикателна е ситуацията с определянето на обемите на по-малките 
язовири и вътрешни езера. Значителна част от хидрографските 
измервания са предназначени за инженерни цели - проектиране, 
изграждане и инспекция на хидротехнически съоръжения, изготвяне и 
обновяване на ключови криви на водохранилища, изследване на 
наносния транспорт и мониторинг на акваториите на плавателни реки, 
канали, крайбрежни морски и влажни зони, изготвяне на цифрови 
топографски модели за нуждите на хидравличното моделиране при 
превенция от наводнения и др. [1] 

 
3.1. Основни понятия и технически характеристики на 

вътрешните водоеми 
Предвид спецификата и тематичната насоченост на работата в тази 

глава са въведени основни понятия и технически характеристики на 
язовирните акватории, използвани в изложението по нататък: основни 
нива и обеми, ключови криви - крива на залетите площи и крива на 
завирените обеми, воден баланс, уравнение на водния баланс и неговите 
компоненти. Основните нива и обеми са показани на фиг. 3.1: 

ПО – полезен обем;  
МО – мъртъв обем; 
НВРВН – най-високо работно водно ниво; 
ННРВН – най-ниско работно водно ниво; 
МВН - максимално водно ниво; 
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Фиг. 3.1 - Основни нива и обеми в язовир 

 
Обем на язовира – ще се подразбира полезен обем на язовира – 

обемът между МО и НВРВН. 
Завирен обем на язовира – текущия обем на язовира към момента на 

измерването. Може да се изчисли на база надморската височина на 
водното огледало чрез таблица. 

Ключовите криви (кривата на залетите площи и кривата на 
завирените обеми) са основна топографска характеристика на 
водохранилищата и дават връзката между водното ниво и залятата 
водна площ, респективно завирения обем. Ключовата крива 
представлява графично изобразяване на зависимостта между водното 
количество (Q) и водния стоеж (H) или Q=f(H). 

 
3.2. Нормативна уредба 
Към Закона за водите в Приложение 1 е публикувана „МЕТОДИКА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМИ В ЯЗОВИРИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОЧАКВАН ПРИТОК“, 
чрез която трябва да се следят обемите на язовирите и езерата на 
територията на РБ [2]. 

 
3.3. Международни хидрографски стандарти на 

Международната Хидрографска асоциация (МХА) 
Ръководството „Международни хидрографски стандарти  - S 44“ на 

Международната хидрографска асоциация е предназначено да 
предостави набор от стандарти за извършване на хидрографски 
проучвания за събиране на данни, които да се използват предимно за 
съставяне на навигационни карти, които от своя страна служат за 
безопасността на навигацията и защитата на морската среда. 

 
3.4. Методика за извършване на топографска снимка на 

вътрешен водоем и прилежащата му акватория 
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На база направения анализ на класическите и съвременни 
геодезични методи е предложена методика за извършване на 
топографска снимка на вътрешен водоем и прилежащата му акватория. 

 
3.4.1. Предварителни проучвания за обекта на топографската 

снимка 
Като първа и най-важна стъпка при осъществяването на каквато и да 

е инженерна дейност е правилното планиране. Извършването на 
предварителни проучвания по намиране на налични карти, планове, 
ДГМ, ДНМ, ГММП, данни от предишни измервания и други статистики 
и материали относно изследвания обект, е от съществено значение, при 
проектирането на плана на геодезичните дейности, на промерите за 
хидрографското изследване и  на плана за летене за фотограметричното 
заснемане. Също така картите и плановете, ще послужат за основа на 
извършените измервания и изчертаване на получените топографски 
данни. Използването на кадастрална карта за райони където има приета 
такава е препоръчително, а за такива които липсва е препоръчително 
използването на едромащабни топографски карти и планове (1:2000, 
1:5000), карти на възстановената собственост и др., които да осигурят 
точност от порядъка на 0,5 m.  Извършването на анализ и оценка на 
намерените изходни материали има важна роля за крайния резултат на 
изследванията. 

 
3.4.2. Работен проект (план) на геодезичните дейности 
Изготвянето на работен проект или план за осъществяване на 

полските работи е особена важност за правилното и навременното 
изпълнение на задачата. В проекта трябва да са описани, подетапите на 
всички геодезични дейности, инструментите и методите които ще се 
приложат, екипът нужен за извършване на дадена дейност, времето за 
нейното завършване и не на последно място обосновка на допустимите 
точности. 

 
3.4.2.1. Подготовка за топографската снимка 
• Избор на плавателен съд и ехолот. 
От съществено значение при избора на ехолот е плавателния съд, 

който ще се използва за батиметричното измерване. Малката площ на 
вътрешните водоеми, обуславя използването на малки лодки, поради по 
добрата им маневреност, малкото водно газене.  Конструкцията на 
самата лодка оказва влияние в самото водно газене, при  лодките с 
дървена конструкция, тя е около 0,30 m до 0,50 m, докато при гумените 
лодки е от 0,15 m до 0,30 m. 
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• Избор на подходящ метод за измерване с ГНСС 
В Глава втора към дисертацията е направен обзор на методите за 

измерване с ГНСС, от където могат да се определят предимствата на 
един метод спрямо друг. При избора на подходящ метод, трябва да се 
имат в предвид няколко важни неща: 

(1) ГНСС приемници с които се разполага; 
(2) Софтуерната обезпеченост; 
(3) Покритие и достъп до инфраструктурните мрежи; 
• Избор на координатна и височинна система 
След избора на подходящ метод за измерване с ГНСС е важен 

избора на координатна и височинна система. Всеки ГНСС приемник се 
управлява чрез софтуер на производителя или чрез друг универсален 
софтуер. Като основна функция на всеки софтуер е да извършва записи 
за моментното състояние на приемника, неговото тридименсиално 
положение (координати), времето на извършване на записа, точността с 
която е определено местоположението и др. Тези измервания 
обикновено се извършват в геодезична референтна координатна система 
и се измерват φi и λi, а височините Hi са геодезична (над елипсоидна) 
височина за т. i, дефинирана в геодезичната референтна система (GRS). 

• Отчитане на координатите от ГНСС и тяхното съпоставяне с 
измерените дълбочини от ехолота 

Както стана известно, избора на правилния софтуер може да е 
голямо предимство, поради факта, че отпада необходимостта от 
синхронизация и обработка на измерванията от различните 
инструменти. Такъв е софтуера, на Carlson SURVCE, TRIMBLE 
ACCESS, FIELD GENIUS и други. Изброеният софтуер също така 
позволява моментното състояние на приемника да се определя 
Държавна координатна система, чрез заложена в самия софтуер 
трансформационна процедура за координатите φi и λi. 

• Монтиране и тест на снимачната апаратура 
 Важен момент от подготовка за батиметричното измерване е 

инсталирането на измервателната апаратура към плавателния съд. На 
фиг. 3.2 са показани жалонът и механизмът за прикрепяне към лодката, 
които са специално конструирани за хидрографското измерване с този 
модел надуваема лодка, като основната цел е жалонът, да запази 
вертикалното си положение по време на измерването и центъра на 
антената на ГНСС приемника, да е разположен винаги над излъчвателя 
на ехолота, поради това механизмът за прикрепяне е с наклон от 15°. С 
помощта на това приспособление, измерванията извършени в един и 
същ момент от ГНСС приемника и излъчвателя на ехолота ще се 
намират в едно и също хоризонтално положение. ГНСС приемник, 
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ехолот, контролер с полеви софтуер за обработка на измерванията, 
всичко се монтира на специално определените за целта места и се 
изчаква инициализацията на ГНСС приемника, след което се стартира и 
ехолота. При възможност двата инструмента работят синхронно, в 
противен случай, важно е да се синхронизират часовниците на двата 
инструмента, понеже връзката между двете измервания е времето. При 
стартирането на ехолота е важно да се отчете дълбочината на потапяне 
на вибратора на ехолота. 

 
   
Фиг. 3.2 – Устройство за монтиране на жалона към плавателния съд 
 
3.4.3. Подготовка за фотограметричното заснимане 
Важна част от подготовката за фотограметричното заснимане 

включва избора на ден (или часови диапазон) с подходящи за летене и 
заснимане атмосферни условия, създаването на план за летене, 
маркирането, стабилизирането и измерването на контролни точки, 
равномерно по цялата площ на обекта. Като условие при избора на 
метод за измерване на контролните точки е точността на тяхното 
определяне в хоризонтално и вертикално положение да не надвишава 
0.015 m. За предпочитане при определянето на координатите на КТ да 
се използва същият метод с който ще се извършва батиметричното 
измерване. 

При избора на места за контролните точки (КТ), трябва да се имат в 
предвид следните твърдения: 
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• Първо, навигационните системи в комерсиалните БЛА не 
осигуряват достатъчно добра надеждност на суровите данни и е 
задължително използването на наземни КТ за подобряване точността 
на създаваните ЦМ. 

• Второ, при оптимално разположение по заснемана повърхност на 
средно 1 КТ/6 [дка], се постига точност под 10 [cm], която е 
достатъчна за успешното решаване на повечето геодезични задачи. 
Този факт спестява ценно време на терен. 

• Трето, при избора на направление на маршрута на БЛА следва да 
се отчита и характерът на заснемания терен. 

• Четвърто, формата на КТ трябва да позволява недвусмислено и 
точно определяне на центровете им при опознаването им върху 
снимките – показани са препоръчителните форми за КТ на фиг.3.3 [8]. 

 
Фиг. 3.3 - Препоръчителни форми и оцветяване на КТ 

 
3.4.4. Батиметрично измерване 
След приключване на дейностите по предните точки, да се пристъпи 

към батиметричното заснимане на водоема, но преди влизането в 
плавателни съд е важно, да се извършат няколко проверки. Първо по 
важност е да се направи проверка дали ГНСС приемника се е 
инициализирал и координатите които се получават са със 
сантиметрова точност. Следва пускането на ехолота в работен режим 
и синхронизацията му със софтуера за събиране на данните. 

От съществена важност е стъпката по калибрацията на ехолота. Тази 
дейност трябва да се извърши преди започване на измерването и преди 
отплаването от брега. За експеримента разгледан в следващата глава е 
избран метода за тариране на ехолота. На фиг. 3.2 е показан жалонът, с 
негово награфяване на отчитане на разстоянието между излъчвателя 
(вибратора) на ехолота и ГНСС приемника. Трябва да се вземе в 
предвид височината на антената на приемника, която е предварително 
се задава в софтуера за събиране на данни. Калибрацията, се извършва 
при плавателен съд, който е в неподвижно състояние, като носът му е 
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на брега, а задната част е наполовина потопена във водата. Със 
синхронно работещи ехолот и ГНСС приемник измерваме 
дълбочината в предварително маркирана точка където е излъчвателя и 
отчитаме дълбочината от софтуера, като трябва да се има в предвид, 
че моделът ехолот с който е извършен експеримента, не отчита 
дълбочини по–малки от 0,30 m, т.е. трябва предварително да изберем 
подходяща дълбочина за извършване на калибрацията. За контрол, се 
извършва измерване на дълбочината с ръчен лот или строителна 
ролетка. Съпоставят се резултатите, и разликата ако има такава е ∆Z_Т 
(форм 2.12.) или поправката на ехолота. Следва тази поправка да се 
прибави към всички последващи измервания. 

 
3.4.5. Оценка на точността 
Известно е, че хидрографската снимка с еднолъчев ехолот се 

извършва по линиите на основни, допълнителни и контролни галсове. 
Контролните галсове служат за оценка на точността на 
хидрографската снимка и се проектират приблизително 
перпендикулярно на основните и допълнителните.  

За оценка на точността на хидрографската снимка в 
специализираната литература и нормативна уредба [16], [17] се 
препоръчва определянето на средната квадратна грешка на измерена 
дълбочина в точките на пресичане между основни и контролни 
галсове. Така направената оценка представя точността на снимката 
само по линиите на галсовете, но не и в междугалсовите пространства.  

Поради тази причина за оценка на точността на заснимане на релефа 
по цялата акватория се предлага следния алгоритъм: 

 Изчисляване на координатите на подробните точки / Хкр , Yкр, 
Нкр  от измерванията по контролния галс. 

 Интерполиране на котите Нцмр на подробните точки от 
контролния галс от съответните триъгълници от ЦМ на релефа на 
язовирната чаша, например триъгълника i,j,k фиг. 3.4. 
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Фиг. 3.4 – Проектни и измерени галсове 

  
Изчисляване на разликите: 

(3.3.)              ∆𝐻 = 𝐻 − 𝐻цм    
 Изчисляване на средните квадратни грешки на заснимане на 

релефа по формулата на Бесел за всяка контролна група: 

(3.4.)             𝑚 =
∑ ∆

      

където: mh - средна квадратна грешка на заснимане на дънния релеф; 
n - брой точки от контролната група. 

Следва да се отбележи, че оценката на точността на дънния релеф с 
помощта на изложения алгоритъм е много по-надеждна от съответната 
оценка на релефа при топографска снимка на сушата, тъй като броят 
на контролните точки при батиметричата снимка е многократно по-
голям. Същият алгоритъм може да се използва и за оценка на 
точността на заснимане на дънния релеф с многолъчева ехолотна 
система [14]. 

При наличие на резултати от извършено заснимане (TIN модел, 
точност на плановите определения, точност на заснимане на дънния 
релеф), формулата може да се използва за оценка на точността на 
изведените завирени обеми за дадена язовирна акватория. 
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Изводи и обобщения към глава трета 
1. Извършването на хидрографски измервания за навигационни 

цели е регламентирано с международен стандарт ръководството 
„Международни хидрографски стандарти - S 44“, препоръчван от 
Международната хидрографска асоциация (IHO) и приет от 
Хидрографската служба към Българския военноморски флот. За по-
голямата част от хидрографските измервания за инженерни цели 
(т.нар. инженерно-хидрографски измервания) у нас няма разработена 
нормативна уредба.  

2. Липсата на единни национални и вътрешноведомствени 
стандартни за точност, контрол и приемане на резултатите от 
извършени инженерно-хидрографски измервания, както и 
регламентирани изисквания за компетентност на изпълнителите, 
създава условия за некачествена, в някои случаи с опасни последици 
хидрографска продукция. 

3. Разработената методика за хидрографски измервания е 
предназначена за описание на реда за извършване на такива дейности, 
начини за използване на съвременни и класически инструменти, 
извършване на обработка, контрол и представяне на резултатите от 
измерванията. 

4. Предложен е алгоритъм за оценка на точността на хидрографската 
снимка при заснемане на релефа по цялата акватория, който е насочен 
към практическите инженерно-геодезични дейности. 

 
Глава четвърта ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 

ВЪТРЕШНИ ВОДОЕМИ СЪС СЪВРЕМЕННИ ГЕОДЕЗИЧНИ 
МЕТОДИ 

Представени са дейностите и инструментите, използвани за 
изследването на малък вътрешен водоем (яз. Ляхово), като е спазена 
предложената методика в Глава 3 от дисертацията за изследване на 
вътрешни водоеми. 

 
4.1. Описание и характеристики на инструментите използвани 

за създаването на ЦМТ 
 
4.1.1. Еднолъчев ехолот SonarMite BTX/SPX 
Ехолотът SonarMite е резултат от близо двегодишни изследвания, за 

по-нататъшно разширяване на геодезичното оборудване за 
хидрографиране на плитки води. 

 
4.1.2. Надуваема лодка KM-300D – KOLIBRI 
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4.1.3. Двигател (мотор) „Mercury F 2.5S 
4.1.4. Многочестотна ГНСС система REACH RS 2 
За топографирането на акваторията на вътрешните водоеми и за 

извършване на хидрографската снимка са използвани два броя 
многочестотни ГНСС от марката Рийч (REACH), модел РС2 (RS2). 

4.1.5. Безпилотен летателен апарат (БЛА) - дрон DJI Рhаntоm 4 
Рrо V2.0 

 
4.2. Топографска снимка на язовир „Ляхово“, с. Оброчище чрез 

комбинирани съвременни геодезични методи 
За извършване на топографските дейности на язовир „Ляхово“ и 

неговите заливни терени и съседните им имоти са използвани по – горе 
описаните в тази глава инструменти – фиг. 4.7:  

1. Еднолъчев ехолот SonarMite BTX/SPX за извършване на 
хидрографската снимка на водния басейн; 

2. Надуваема лодка KM-300D – KOLIBRI с мотор Mercury F 2.5S 
3. Безпилотен летателен апарат (БЛА) - дрон DJI Рhаntоm 4 Рrо V2.0 
4. Многочестотна ГНСС система REACH RS 2 

 
Фиг. 4.7- Използвани инструменти за хидрографското изследване на яз. 

„Ляхово“ 
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4.2.1. Подготовка за батиметрично измерване 
Известно е, че хидрографската снимка с еднолъчев ехолот се 

извършва по линиите на основни, допълнителни и контролни галсове 
[14]. Основните галсовете са проектирани през интервал от 20 m, 
допълнителните през 35 m, а контролните са избрани на случаен 
принцип. Измерените галсове са 14 основни и 6 допълнителни, а 
контролните са 2. 

За извършване на хидрографското заснимане излъчвателя на ехолота 
е закачен за задния край на корпуса на лодката за долния край на 
геодезичен жалон или щок с височина 1.29 m и с разграфка през 1 cm, а 
в горния му край е поставен ГНСС приемника – фиг. 4.7. Жалонът е 
закрепен за най–стабилната част на използвания плавателен съд, задната 
част на корпуса, където се закача и двигателя. Закрепянето е извършено 
посредством, специално изработена стойка, която има винтове за 
закрепяне към корпуса на плавателния съд и същевременно осигурява 
стабилност и статичност на жалона около неговото вертикално 
положение. 

За метод на измерването с ГНСС е избран кинематичен метод в 
реално време (RTK), с потребителска референтна станция EMLID 
REACH RS2. 

Координатите на референтната (базова) станция са определени с 
кинематичен метод в реално време, чрез инфраструктурната мрежа на 
1Yocto и са приложени в Табл. 2. Трансформацията на координатите от 
географска координатна система WGS84 в Държавна координатна 
система – 2005 г. Кадастрална, е извършена със софтуерния продукт на 
Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК). 

Табл.2 
СПИСЪК 

на координатите  на точките от работната геодезична основа 
Координатна с-ма: 

2005 год.- 
Кадастрална 

    Балтийска височинна с-ма 

№ по 
ред 

ИМЕ Клас 
Вид на 

надземния 
център 

КООРДИНАТИ 
Надморска 
височина 

Н /m/ 
X /m/ Y /m/   

1 ref_1 7 геод. пирон 4811623.288 706211.668 38.386 
 
За определяне поправката (калибрацията) на ехолота е избран метода 

чрез тариране на ехолота. Тарирането на ехолота се извършва с 
тариращо устройство, а по изключение чрез сравнение на дълбочини на 
точки по дъното, измерени с ехолота и с ръчен лот или контролен 
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вибратор, по метода описан в Глава II.  Поправките ΔZL за базата и 
ΔZmo се определят поотделно и се включват в сумарната поправка 
ΔZT,. Когато тарирането се извършва с тариращо устройство или по 
точки по дъното: 
(4.1.)               ∆𝑍Т = 𝑍Л − 𝑍     

където: ZЛ, е измерената дълбочина с тариращото устройство; Ze е 
отчетената от ехограмата дълбочина или регистрираната дълбочина при 
ехолоти с цифрова индикация [1]. Поради малката дълбочина на язовир 
Ляхово и поради сравнително малката площ, тарирането е извършено 
чрез сравнение на дълбочини. При закотвен плавателен съд, 
последователно е измерена калибрационна точка, намираща се под 
излъчвателя на ехолота, и стабилизирана с дървен кол. Първо е 
използван двуметров жалон и подвижния ГНСС приемник за 
отчитането на фактическата дълбочина ZЛ = 36.10 m., след това ГНСС 
приемника е преместен на жалона на който е излъчвателя на ехолота и е 
отчетена дълбочината Ze = 36.15 m. Получената дълбочина от ехолота 
Ze е предварително коригирана от софтуера Carlson SurvCE с 
височината Hi = 1.29 m между излъчвателя и дъното на ГНСС 
приемника, също е взета и в предвид разликата от дъното на приемника 
до фазовия му център – Δh = 0.134 m. За поправка на ехолота 
получаваме стойността ΔZT = -0,05 m, т.е. всички стойности на 
дълбочините измерени с ехолота, трябва да се коригират с ΔZT.   

 
4.2.2. Батиметрично измерване 
След калибрирането на ехолота, започва самото измерване. 

Дейностите по извършване на хидрографското заснимане, като цяло са 
трудоемки и е необходимо екипът от хора извършващи тази дейност е 
да е поне двама, като единият член на екипа трябва умело да навигира и 
управлява плавателния съд, а това се оказа нелека задача. Навигацията 
по проектните галсове се осъществи с помощта на таблет с операционна 
система Андроид и с навигационна система. 

Софтуерът използван за комуникация между ехолота и ГНСС 
приемника е Carlson SurvCE. Заснимането е направено в автоматичен 
режим на отчитане на подробните точки през интервал от 2.50 m. 
Общата дължина на измерените галсове е 3 284 m, а броят на 
измерените подробни точки е 1270.  

Един от неочакваните проблеми които изникнаха е да се изчистят 
колебанията в дълбочините (отчети с голяма разлика от предходните, 
най – вероятно отчет на ехолота взет от представител на флората или 
фауната, или от обект на дъното на водоема. След изчистване на тези 
колебания е начертан, триизмерен модел на дъното на язовир Ляхово. 
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4.3. Фотограметрично заснимане с БЛА 
За да се направи цялостно топографско заснимане на заобикалящите 

терени около язовир Ляхово е използван метода на въздушна 
фотограметрия. Тъй като безпилотните летателни апарати могат да се 
разглеждат като евтина алтернатива на класическата пилотирана 
въздушна фотограметрия, се въвеждат нови приложения в обсега на 
късите и близки разстояния (short- and close-range domain). След един 
типичен фотограметричен работен процес, могат да се произвеждат 3D 
резултати като дигитална повърхнина или модели на терен, контури, 
текстурирани 3D модели, векторна информация и др. [5]. Друго 
предимство е на този метод е сравнително ниската себестойност [6]. 

 
4.4. Оценка на точността на батиметричната снимка 
За оценка на точността на батиметричната снимка е използвана 

предложената в глава трета методика за определянето на средната 
квадратна грешка на измерена дълбочина в точките на пресичане между 
основни и контролни галсове. Така направената оценка представя 
точността на снимката само по линиите на галсовете, но не и в 
междугалсовите пространства. Батиметричната снимка на язовир 
„Ляхово" е извършена през месец Октомври 2020 г., при следните 
изходни данни: 

 метод на батиметрична снимка - промер с еднолъчев ехолот; 
 средно между галсово разстояние – 25 m; 
 максимално разстояние между подробните точки по галса 2,50 m; 
 триъгълници от TIN повърхнината – 2 304 броя; 
 точност на плановите определения - 0.023m; 
 контролни групи - 2 бр. 
 
В Табл. 5 са дадени резултатите от оценката на точността по 

контролни групи: 
Табл. 5 

Контролна 
група № 

Площ [km2] 

Средна квадратна 
грешка на 

заснимане на 
релефа mh, [m] 

1 0.0024 -0.027 

2 0.0019 -0.0194 
Средна кв. грешка -0.023 
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След направените измервания чрез комбинирани геодезични методи 

и от създадения ЦМТ на язовир Ляхово и неговата акватория, се изготви 
Табл. 6 със съответните данни за хидроморфологичните параметри на 
язовир „Ляхово“. 

Табл. 6 
 

Параметри Описание 

Тип 
L4: Равнинни и 

полупланински езера и 
блата 

Водосборна площ 
0.052 km2 или 52.485 

дка 
Площ на язовира 0.046 km2 или 45.98 дка 

Надморска височина 
(кота преливник) 

37 м надм. вис. 

Максимална 
дълбочина 

7,2 м 

Завирен обем 138 273 м3 
Мъртъв обем 5 128 м3 

 
4.5. Анализ на постигнатите резултати 
На база създадения цифров модел на терена (ЦМТ), са изведени 

ключовите криви на язовир „Ляхово“, която една от задачите поставена 
в настоящата дисертация. В таблица 8 са дадени ключовите криви в 
диапазона от 31 до 38 m надморска височина, а в приложение № 5 са 
показани схематично същите. В приложение № 5, е показан схематично 
и напречен профил на язовирната стена, който е получен отново на база 
на ЦМТ. 

Табл. 8 
Ключови криви на яз. Ляхово - изведени на 

база изработения ЦМТ 
Проект: яз. "Ляхово"  

Височинна с-ма: Балтийска  

Ключова 
крива за 

надморска 
височина 

ПЛОЩ 
(кв.м) 

Обем (куб. 
м) 

Цвят 

31 5 877.55 2 012.96   
32 12 095.76 10 722.38   
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33 18 444.45 26 010.66   
34 25 392.26 48 015.06   
35 31 825.87 76 579.53   
36 37 379.94 111 312.78   
37 44 584.85 151 848.58   
38 51 666.94 200 033.88   

 
Изводи и обобщения към глава четвърта 
1. Представени са дейностите и инструментите, използвани за 

изследването на малък вътрешен водоем (яз. Ляхово), като е спазена 
предложената методика в Глава 3 от дисертацията за изследване на 
вътрешни водоеми и са разгледани предимствата и недостатъците на 
различните методи за ГНСС определяне на координати. 

2. Извършени са подготвителни дейности и батиметрично 
измерване на водоема. Заснимането е направено в автоматичен режим 
на отчитане на подробните точки през интервал от 2.50 m. Общата 
дължина на измерените галсове е 3 284 m, а броят на измерените 
подробни точки е 1270. 

3. Извършено е фотограметричното заснимане с безпилотен 
летателен апарат (БЛА) - дрон DJI Рhаntоm 4 Рrо V2.0 с 6 броя наземни 
контролни точки (GCP). В резултат на обработката на данните от 
фограметричното заснимане са получени  ортофото карта, височинна 
карта.  

4. Създаден е 3D модел на водоема и района около него на базата на 
батимеричните и фотограметричните данни в среда ГИС. 

5. Извършена е оценка на точността на хидрографската снимка и 3D 
модела, от която, става ясно, че резултатите получени по разработената 
методика са добри и могат да се използват за всички последващи 
изчисления и изготвяне на картографски материали за актуализация на 
гео-пространствената информация и базата данни. 
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ОБЩИ ИЗВОДИ 
 
1. Създаването на цифров модел на терена (ЦМТ) за вътреши 

водоеми и техните акватории, е от съществено значение за изследване 
актуалното им състояние, а от своя страна това е предпоставка за 
правилната експлоатация на водните ресурси. 

2. Революционните промени в геодезическата практика, настъпили 
през последните две десетилетия, довеждат до фундаментална промяна 
в основните видове геодезични работи. Централното място в 
геодезическото производство заемат спътниковите методи за 
определяне на координати, основаващи се на използването на сигнали 
от спътниковите навигационни системи. Отличителни характеристики 
на тези методи са висока точност, ефективност, възможност за 
максимална автоматизация на измерванията и намаляване на разходите 
за труд на квалифицирани специалисти, автоматизация на процесите на 
обработка. 

3. С развитието на технологията и навлизането на безпилотните 
летателни апарати (БЛА) в ежедневието ни, и развитието на 
компютърните технологи, БЛА могат да се разглеждат като евтина 
алтернатива на класическата пилотирана въздушна фотограметрия, 
което е предпоставка за ниската себестойност за създаването на ЦМТ. 

4. В комбинация от съвременните инструменти и методи при 
хидроакустичните технически средства, ГНСС и БЛА, се открива 
възможност за изготвянето на мащабни проекти със задоволителна 
точност и при сравнително ниска себестойност за изготвянето им.  
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящата дисертация са представени анализ и оценка на 
класически и съвременни методи и инструменти за изследване 
хидрографски обекти за инженерни цели. 

В резултат на обстойния анализ е разработена методика за 
изследване на вътрешни водни обеми със съвременни геодезични 
методи. 

За валидация на представените в методиката технология на 
измерване и обработка на резултатите са извършени експериментални 
изследвания. Получените резултати от измерванията, обработката и 
моделирането са  много добри и потвърждават ефективността на 
методиката, като основните критерии за оценката са точността на 
получените резултати, времето за реализиране на измерванията и 
тяхната надеждност.    

По този начин се стига до общия извод, целта на дисертацията е 
постигната, като са извършени подходящите анализи и оценки и е 
разработена подходяща методика за изследване на вътрешни водни 
обеми със съвременни геодезични методи и инструменти. 
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V. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Приносите в дисертационния труд имат научно-приложен и 

приложен характер и се отнасят за: 

 Комбинирането на съвременни методи и средства за получаване 
на актуален цифров модел на терена на вътрешни водоеми; 

 
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. На базата на обстоен анализ и оценка на класическите и 
съвременни методи за хидрографски измервания са описани и 
систематизирани знания за тяхното състояние и развитие на базата на 
съвременните европейски и световни стандарти и резолюции. 

2. Разработена е методика за изследване на вътрешни водоеми със 
съвременни геодезични методи, като са описани основните дейности и 
показатели за оценка на тяхната точност, време за изпълнение и 
надеждност. 

3. На базата на резултатите от собствено реално емпирично 
изследване е доказана ефективността на разработената методика за 
изследване на вътрешни водоеми със съвременни геодезични методи. 

 
ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
1. Създадени са 3D модели (ЦМТ) и дигитални карти на 

изследвания воден басейн, които могат да се използват за мониторинг 
и оценка. 
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VI. СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
 

АГКК – Агенция по геодезия, картография и кадастър 
БЛА – безпилотен летателен апарат 
БЛС – безпилотна летателна система 
ГИС – географска информационна система 
ГНСС – глобални навигационни спътникови системи 
ДПЛС – дистанционно пилотирана летателна система 
ЕС – Европейски съюз 
ИНС – инерционна навигационна система 
КС – координатна система 
КТ – контролни точки 
МВН - максимално водно ниво 
МО – мъртъв обем  
МТК – Морска топографска карта 
НВВН – най-високо водно ниво 
НВРВН – най-високо работно водно ниво 
ННРВН – най-ниско работно водно ниво 
ПО – полезен обем 
СКО – средно квадратично отклонение 
ЦМ – цифров модел 
ЦМТ – цифров модел на терена 
 
BCI – brain computer interface; мозъчно-компютърен интерфейс 
CCD – charge coupled device; елемент със зарядна връзка 
DEM – digital elevation model; цифров модел на терена 
DGPS – differential GPS; диференциална GPS 
EASA – European Aviation Safety Agensy; Европейска агенция за 

безопасност на авиацията 
EGNOS - (European Geostationary Navigation Overlay Service) – 

регионална спътникова диференциална ГНСС система, осигуряваща 
кодови едночестотни (L1) корекции с точност около 50 cm за 
територията на Европа, разпространявани от геостационарни спътници 

GCP – ground control point; наземна контролна точка 
GNSS – global navigation satellite system; глобални навигационни 

спътникови системи 
GPS – global positioning system; глобална система за позициониране 
GRS - Geodetic Reference System (datum) 
GSD – ground sample distance; размер на пиксела върху земната 

повърхност 
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HALE – high altitude long endurance; БЛА с голяма издръжливост, 
който лети на големи височини 

IMU – inertial measurement unit; инерционна навигационна система 
IP – ionosphere point; йоносферна точка 
LiDAR – light detection and ranging; разпространение и засичане на 

светлината 
MALE – medium altitude long endurance; БЛА с голяма издръжливост, 

който лети на средни височини 
MEMS – Micro-Electro-Mechanical Systems; Микро 

електромеханични системи 
MOS – metal-oxide-semiconductor; метал-оксид-полупроводник 
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration, 

Национална Океанографска и Атмосферна Администрация; 
NDVI – normalized difference vegetation index; нормализиран 

относителен растителен индекс 
OmniSTAR – Диференциална спътникова ГНСС услуга със световно 

покритие, предлагаща прецизни корекции към орбитите и скалите за 
време на спътниците в реално време (технология, известна като PPP), с 
цел получаване на дециметрова точност без необходимост от 
измервания в допълнителна референтна станция. 

РРР – Precise Point Positioning, високо точно абсолютно 
позициониране 

RAM – random-access memory; памет с произволен достъп 
RPAS – remotely piloted aircraft system; дистанционно пилотирана 

летателна система 
RTK – real time kinematic; измерване на подвижен обект в реално 

време 
SA – selective availability; селективен достъп 
TEC – total electron content; пълна електронна концентрация 
TECU – TEC units; единици на пълна електронна концентрация 
TECV – vertical TEC, вертикална пълна електронна концентрация 
TIN – triangulated irregular network; мрежа от не пресичащи се 

триъгълници 
UAS – unmanned aerial system; безпилотна летателна система 
UTM – universal transverse Merkator; универсална напречно-

цилиндрична проекция на Меркатор 
WGS 84 – world geodetic system 84; световна геодезична система 

1984 г. 
3D – three-dimensional; триизмерен 
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