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I.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Актуалност на темата 

Темата на настоящия дисертационен труд е свързана с глобалните 

навигационни спътникови системи и по-конкретно с осигуряваната от 

тях абсолютна хоризонтална и височинна точност при създаване на 

РГО, геодезическо заснемане и трасиране на обекти. 

През последните години особено актуални в геодезическата 

практика станаха системите за спътникова навигация (GNSS). 

Изградените спътникови навигационни системи са най-често 

континентални, регионални или национални – GPS (Global Positioning 

System, САЩ), ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая 

система, Русия), GALILEO – Европейски съюз, Широкообхватна GPS 

система WAAS (Wide Area Augmentation System, САЩ), Коcмически 

базирана система за транспорта (Multi Transport Satellite-Based 

Augmentation System – MSAS, Япония), Квазизенитна спътникова 

система (Quasi-Zenith Satellite System – QZSS, Япония), GPS и GEO 

навигационна система (GPS and GEO Augmented Navigation – GAGAN, 

Индия), BDS (BeiDou Navigation Satellite System, Китай) и др. 

GNSS инфраструктурата със своите постоянно действащи базови 

станции, обслужват потребителите в рамките на територията, чрез 

осигуряване на базови данни за относителни и/или диференциални 

GNSS определения в реално време и/или за последваща обработка. 

GNSS се изгражда като мрежа или като самостоятелни базови станции. 

Основните приложения на GNSS са в няколко аспекта: 

навигационен, контролен, комуникационен и геодезичен.  

За сферата на геодезията приложенията могат да бъдат: 

 Глобални – свързани с различни научни задачи, например за 

определяне на движението на земната кора, деформации и др.; 

изграждане на регионални и национални GNSS мрежи. 

 Локални – свързани с изграждането на геодезични мрежи с местно 

предназначение (ГММП), като точките се определят с помощта на 

статични GNSS методи, осъществявани с двучестотни фазови 

измервания с последваща обработка.  

Актуалността на разглежданата тема се определя от геодезическата 

практика и възникналата необходимост от научни изследвания, 
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създаване на нормативна уредба и практически указания, които да 

допринесат за ефективното приложение на GNSS методите в 

създаването на РГО, геодезическо заснемане и трасиране на обекти. 

 

2. Обект, предмет, цел и задачи на изследването 

Мотивът за избора, формулирането и разработването на темата е 

липсата на редица нерешени проблеми при създаването на РГО, 

геодезическо заснемане и трасиране на обекти с помощта на GNSS, 

които трябва да се изследват, анализират и представят с подходящи 

технологични решения.  

През последните години в геодезическата практика възникна 

необходимост от създаване на нормативна уредба и практически 

указания, които да допринесат за ефективното приложение на GNSS 

методите в създаването на РГО, геодезични снимки и трасиране на 

обекти. 

Целта на дисертационния труд е: Да се анализират методи и 

технологии на GNSS в режим RTK за създаване на РГО, 

геодезическо заснемане и трасиране на обекти и създадат 

подходящи методики за ефективното им използване.  

За постигане на поставената цел, е необходимо да се решат следните 

задачи: 

1. Да се анализират съществуващите и съвременни методи и 

технологии за създаване на РГО, геодезическо заснемане и трасиране 

на обекти. 

2. Да се изследва възможността за създаване на нова методика за 

използване на двучестотен GPS приемник в режим RTK при създаване 

на РГО, геодезическо заснемане и трасиране на обекти.  

3. Да се извършат реални експериментални изследвания, анализ и 

оценка на резултатите при създаване на РГО, геодезическо заснемане 

и трасиране на обекти с използване на GNSS в режим RTK. 

 

Предмет на изследването е създаването на РГО, геодезическо 

заснемане и трасиране на обекти с помощта на GNSS в режим RTK. 
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Обект на изследването са съвременните GNSS методи и в частност 

измерванията в режим RTK за създаване на РГО, геодезическо 

заснемане и трасиране на обекти. 

 

Основната работна хипотеза на изследването е: Съществуващите 

проблеми, свързани с приложението на GNSS методите при създаване 

на РГО, геодезическо заснемане и трасиране на обекти, като е направен 

опит да се предложат решения на тези проблеми чрез разработване на 

подходящи методики за приложението им в геодезическата практика. 

 

Обхватът на изследването е: теоритичен; времеви – от 2012 до 

2015 г. със специална насоченост на експерименталните изследвания за 

потвърждаване на теоретичните изводи и съждения. 

 

Методологията на изследването се базира на анализа на публикации 

по проучвания проблем; сравнение; статистически анализ на емпирични 

данни и експериментални изследвания. На основата на изследването се 

подготвиха и реализираха доклади представени на научни конференции 

в страната и чужбина. 

 

Научната новост на изследването се изразява в: 

  За проверка на достоверността на направените сравнения между 

класически и GNSS методи се предлага методика за анализ и оценка за 

наличие на груби грешки, систематически грешки, закона на 

разпределение на резултатите от сравнението и техните грешки. 

  Разработена е методика за измерване на точки от РГО, която е 

насочена към практическите дейности извършвани в сферата на 

геодезията, чрез използване на GNSS технологията в режим RTK. 

  Разработена е методика за геодезическо заснемане и трасиране на 

подробни точки, която е насочена към практическите дейности 

извършвани в сферата на геодезията, чрез използване на GNSS 

технологията в режим RTK. 

Очакваният резултат от направеното изследване е да се докаже, че 

използването на глобалните навигационни спътникови системи (GNSS) 

в режим RTK с използване на перманентна и потребителска базова 
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станция, могат успешно да се използват за създаване на РГО, 

геодезическо заснемане и трасиране на обекти.  

 

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд е с обем 150 страници и се състои от увод, 

три глави, заключение, списък на използваните съкращения, списък на 

използваната литература и приложения. 

Структурата на дисертацията включва: 

Увод  

ГЛАВА ПЪРВА АНАЛИЗ НА ГЕОДЕЗИЧНИТЕ КООРДИНАТНИ 

СИСТЕМИ, ПРОЕКЦИИ И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЕТОДИ ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА, 

ЗАСНЕМАНЕ И ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТИ   

1.1 Правоъгълни и геодезични геоцентрични координатни системи 

1.1.1. Метод чрез итерации 

1.1.2. Решение без итерации (метод на проф. Вълев)  

1.2. Глобални геоцентрични координатни системи 

1.2.1. Световна геодезическа система 84 (World Geodetic System 84 - 

WGS84) 

1.2.2. Европейска земна координатна система ETRS89 (European 

Terrestrial Reference Frame 89) 

1.2.3. Геодезическа референтна система GRS80 

1.3. Проекционни координатни системи 

1.3.1. Гаус-Крюгерова проекция 

1.3.2. Универсална трансверзална меркаторова проекция – UTM 

(Universal Transverse Mercator) 

1.3.3. Държавни координатни системи, използвани в Република 

България 

1.4. Височинна (вертикална) система 

1.5. Трансформации 

1.5.1. Афинни трансформации 

1.6. Анализ на геодезичните мрежи за РГО, геодезични снимки и 

трасиране 

1.6.1. Анализ на геодезичните дейности при създаване на РГО 

1.6.1.1. Изходна геодезична основа 

1.6.1.2. Обработка на резултатите от геодезичните измервания 
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1.6.1.3. Предварителна обработка на измерванията  

1.6.1.4. Параметрично изравнение по метода на най-малките 

квадрати 

1.6.2. Анализ и оценка на геодезичните снимки и методи 

1.6.2.1. Геодезична основа на топографските снимки 

1.6.2.2. Ортогонален метод 

1.6.2.3. Полярен метод 

1.6.2.4. Снимка с лазерни сканиращи системи 

1.7. Анализ на геодезичните дейности за трасиране 

1.7.1. Трасиране на ъгли, дължини и височини на точки 

1.7.2. Трасиране на точки 

1.7.3. Трасиране на кръгови криви 

1.8. Анализ и оценка на GNSS методи 

1.8.1. Създаване на РГО с помощта на глобални навигационни 

спътникови системи 

1.8.2. Геодезични снимки с помощта на глобални навигационни 

спътникови системи 

1.8.3 Трасиране с помощта на глобални навигационни спътникови 

системи 

Изводи и обобщения към глава първа 

ГЛАВА ВТОРА АНАЛИЗ НА СПЪТНИКОВИ НАВИГАЦИОННИ 

СИСТЕМИ – МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗМЕРВАНЕ 

2.1. Анализ на основните спътникови навигационни системи 

2.1.1. Спътникова навигационна система NAVSTAR (GPS 

2.1.2. Руска система ГЛОНАСС 

2.2. Анализ на развитието на глобалните навигационни спътникови 

системи 

2.3. Анализ на структурата на сигналите 

2.3.1. Сигнали и навигационно съобщение  на спътниковите 

навигационни системи 

2.3.1.1. Сигнали на GPS спътниците 

2.3.1.2. Навигационно съобщение 

2.3.2. Сигнали и навигационно съобщение на спътниците ГЛОНАСС 

2.3.3. Обработка на сигналите 

2.3.3.1. Методи за обработка 

2.3.4. Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали 
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2.3.4.1. Втори граждански сигнал: L2C 

2.3.4.2. CNAV Навигационно съобщение 

2.3.4.3 Трети граждански сигнал: L5 

2.3.4.4. L5 Навигационно съобщение 

2.3.4.5. Четвърти граждански сигнал: L1C 

2.3.4.6. CNAV-2 Навигационно съобщение 

2.3.4.7. Военен (M-код) 

2.3.4.8. MNAV Навигационно съобщение 

2.4. Анализ на видовете приемници 

2.5. Анализ на основните методи на измерване при глобалните 

навигационни спътникови системи 

2.6. Определяне координатите на единична точка 

2.7. Диференциално определяне на координати (DGPS) 

2.7.1. Широкообхватна DGPS 

2.7.2. Предаване на данни 

2.8. Релативно определяне на координати 

2.9. Методи на измерване 

2.9.1. Статичен метод на измерване 

2.9.2. Бърз статичен метод на измерване 

2.9.3. Кинематичен метод на измерване 

2.9.4. Измерване в реално време – RTK (Real Time Kinematic) 

2.9.4.1. Прецизно единично определяне на местоположение (PPP - 

Precise Point Positioning) в реално време 

2.9.5. Мрежови методи 

2.9.5.1. Мрежови диференциални методи 

2.9.5.2. Мрежови относителни методи 

2.9.6. Описание на инфраструктурна мрежа „ГеоНет” 

2.10. Източници на грешки. Критерии за точност и геометричен 

фактор при спътниковите мрежи 

2.10.1. Източници на грешки и критерии за точност 

2.10.1.1. Грешки от синхронизиране на времето на спътниците и 

приемника 

2.10.1.2. Спътникова орбита 

2.10.1.3. Тропосферна рефракция. Фазова и групова скорост 

2.10.1.4. Йоносферна рефракция 

2.10.1.5. Вариации на фазовите центрове на антените 

2.10.1.6. Многопътност 

2.10.2. Критерии за точност 
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2.11. Технология на спътниковите измервания при създаване на GPS 

мрежа 

2.11.1. Предварително планиране 

2.11.2. Проучване на терена 

2.11.3. Инициализиране и измерване 

2.12. Предварителна обработка на спътниковите измервания 

2.12.1. Филтриране на сигналите 

2.12.2. Ефемериди на спътниците 

2.12.3. Методи за решение на нееднозначностите 

2.13. Разработване на методика за статистически анализ и 

установяване на връзки при сравняване на измервания, извършени по 

класически и GNSS методи 

2.14. Методика за измерване при създаване на РГО в режим RTK 

2.15. Методика за геодезическо заснемане и трасиране в режим RTK 

Изводи и обобщения към глава втора 

ГЛАВА ТРЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ НА GNSS В РЕЖИМ RTK ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА РГО, ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ И 

ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТИ – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

3.1 Въведение в експерименталните изследвания 

3.2. Обект 1 – „с.Дибич, община Шумен, област Шумен с ЕКАТТЕ 

20938 “ 

3.3. Обект 2 – „Района на ШУ „Еп. Константин Преславски“ , 

гр.Шумен“ 

3.4. Геодезическо заснемане и трасиране на подробни точки с GNSS 

Изводи и обобщения към глава трета 

Общи Изводи 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

ЛИТЕРАТУРА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

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. 
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Глава първа. АНАЛИЗ НА ГЕОДЕЗИЧНИТЕ КООРДИНАТНИ 

СИСТЕМИ, ПРОЕКЦИИ И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЕТОДИ ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА, 

ЗАСНЕМАНЕ И ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТИ 

1.1.  Правоъгълни и геодезични геоцентрични координатни 

системи 

Основна част при всяка геодезическа дейност са координатните 

системи. Координатните системи, които се използват в геодезията 

зависят от изходните (референтни) повърхнини, към които са отнесени 

и от вида на координатите. 

Когато се прилагат спътникови технологии възниква 

необходимостта от използване на различни координатни системи. Това 

се налага тъй като изчислението на орбитите на спътниците и 

предвиждането на тяхното движение се извършва в една координатна 

система, определянето на координатите на точката в процеса на 

наблюдение се извършва в друга координатна система, за да се 

използват получените координати в различни приложни задачи, е 

необходима трета (в повечето случаи проекционна) координатна 

система. Също така е необходима точна и подходяща система за 

отчитане на времето, понеже задачата за определяне на местоположение 

по спътникови измервания се решава между обекти, движещи се с 

голяма скорост. 

При геоцентричните координатни системи, масовият център  на 

Земята съвпада с началото на координатната система. Положението на 

дадена точка в геоцентрична координатна система може да се определи 

с Декартови пространствени координати (X,Y,Z) или с геодезични 

координати (B,L,H), отнесени към даден елипсоид. 

Глобалната, геоцентрична правоъгълна (Декартова) координатна 

система, е валидна за цялата Земя (Фиг. 1.1): 
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Фиг. 1.1 Глобална геоцентрична правоъгълна координатна система 

 

 Началото е в масовия център на Земята; 

 Ос Z, минава през северния полюс; 

 Ос X, минава през пресечната точка на екватора и началния 

(нулевия) меридиан; 

 Ос Y допълва системата до дясна. 

Дефинираната по този начин координатна система най-често се 

привързва към общ земен или референтен елипсоид, който се използва 

като модел на Земята. Както е известно ротационният елипсоид 

математически се дефинира с голяма полуос a и сплеснатост f.  

 

1.2. Глобални геоцентрични координатни системи 

Реализацията на глобалните геоцентрични координатни системи се 

извършва с въвеждането на определен референтен или общ земен 

елипсоид. За елипсоида трябва да бъдат известни неговите 

дефиниционни параметри и ориентация в тялото на Земята.  

За системата GPS се използва елипсоид WGS-84. Това е общ земен 

елипсоид, чиито параметри (Таблица 1.1) са изведени по доплерови 

измервания от картографския отдел на Министерството на отбраната на 

САЩ. Началото на координатната система е в масовия център на 

Земята, а ос Z минава през северния полюс за епоха 1984.0. Ос X минава 
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през пресечната точка на екватора и началния меридиан, определени 

също за епоха 1984.0. 

За системата ГЛОНАСС се използва елипсоид ПЗ-90. Това е 

референтен елипсоид, въведен от топографската служба на 

Министерството на отбраната на Руската федерация. Параметрите му 

(Таблица 1.1) са получени по фотограметрични (коcмическа 

фотограметрия), радиодалекомерни, доплерови, лазерни и 

алтиметрични измервания. Началото на координатната система е в 

масовия център на Земята. Ос Z минава през средния северен полюс за 

епоха 1900-1905 г. Ос X минава през пресечната точка на екватора и 

началния меридиан, определени за същата епоха [Антонович, 2005]. 

 

                           Таблица 1.1 

Елипсоид Голяма полуос, 

а (т) 

Сплеснатост 

f 

WGS - 84 6378136 1 / 298.257223563 

ПЗ - 90 6378136 1 / 298.257839 

GRS80 6378137 1/298.257 222 101 

 

За територията на България е въведена БГС2005, която включва 

следните дефиниционни параметри: 

  фундаментални геодезични параметри според геодезическата 

референтна система GRS80 (Таблица 1.1); 

  геодезическа координатна система ETRS89; 

  височинна система, реализирана чрез нивелачните репери от 

Държавната нивелачна мрежа I клас и точки от европейския проект 

EUVN_DA, включени в Обединената европейска нивелачна мрежа 

UELN и определени в Европейската вертикална референтна система 

EVRS с помощта на данни за силата на тежестта в унифицирана 

гравиметрична система IGSN71; 

  геодезическа проекция – универсална напречна цилиндрична 

проекция на Меркатор (UTM) и въведената чрез нея система от 

правоъгълни равнинни координати. 

Основен компонент на БГС2005 е геодезическата координатна 

система, материализирана чрез координатите на основните и 

второстепенните точки от Държавната GPS мрежа, общо 473 на брой. Тя 
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е определена в епоха 2005.0 г. въз основа на Европейската земна 

координатна система ETRS89 [Инстр. № РД-02-20-12 от 03 август 

2012г.]. 

 

1.3. Проекционни координатни системи 

За решаване на приложните геодезични задачи най-често се 

използват проекционни координатни системи. Това са равнинни, 

правоъгълни, двумерни координатни системи. Между геодезичните 

координати на дадена точка и нейните проекционни координати има 

еднозначна функционална зависимост, която се нарича геодезическа 

проекция. 

Геодезичните проекции биват различни видове, като за различни 

цели могат да се прилагат различни проекции. Според характера на 

изображението проекциите могат да бъдат разделени на: 

  Конформни – наричани още равноъгълни, при проектиране без 

деформации се изобразяват ъглите. При тези проекции се явява подобие 

в безкрайно малкото. 

  Еквивалентни – наричани още равноплощни, при проектиране без 

деформации се изобразяват площите. При тези проекции площният 

мащаб p е повсеместно константен. 

  Равнопромеждутъчни – при тези проекции се изобразяват без 

деформации или меридианите, или паралелите. При проектиране се 

запазват разстоянията между съответните точки. 

В практиката нито една проекция не може да удовлетвори 

едновременно и трите условия, поради което „идеална” проекция, която 

да може да се използва във всички случаи не съществува. В зависимост 

от конкретната задача се избира кои от посочените условия са 

съществени и се избира проекция, която да удовлетворява две от тях. 

От математическа гледна точка това ще означава, че не е възможно 

да бъде извършена проекция на елипсоида върху равнина, без да бъде 

внесена деформация от проекцията. 

От казаното дотук следва, че при измерване с GNSS е необходимо 

геоцентричните геодезични координати да бъдат трансформирани в 

равнинни в определена локална координатна система. 
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Плановите координатни системи са Декартови правоъгълни 

координатни системи, които определят положението на дадена точка в 

равнината посредством двойка координати (x, y). 

В зависимост от конкретните условия при дефиниране на локална 

координатна система могат да се използват различни проекции, но в 

геодезическата теория и практика с течение на времето се е установило, 

че в повечето случаи е целесъобразно използването на Гаус-Крюгерова 

проекция или нейни модификации. 

 

1.6. Анализ на геодезичните мрежи за РГО, геодезични снимки и 

трасиране 

Според размерността на пространството, в което са определени, 

геодезичните мрежи могат да бъдат едномерни (височинни), двумерни 

(планови) и тримерни (пространствени). 

За да бъдат определени координатите на известен брой точки в 

определена координатна система, е необходимо да бъдат извършени 

измервания на величини, чрез които могат да бъдат изчислени 

координатите на точките. Броят на измерванията, които свързват две 

точки зависи от размерността на мрежата. При едномерни мрежи е 

достатъчно едно измерване, при двумерни – две, а при тримерни – три. 

При геодезичните мрежи обикновено се извършват повече от 

минимално необходимия брой измервания. Обработката на резултатите 

най-често се извършва по МНМК, в резултат на което се получава 

еднозначно решение с оценка на точността. 

При височинните мрежи се измерват превишенията между точките, 

като това може да стане чрез методите на геометрична, 

тригонометрична или хидростатична нивелация. 

За определяне на точка в равнината са достатъчни две измерени 

величини. Такива могат да бъдат две дължини, два ъгъла или ъгъл и 

дължина. Хоризонталните ъгли, както е известно, се определят като 

разлика в две посоки. В трилатерачните мрежи измерванията са само 

дължинни, а в триангулачните – само ъглови. Комбинацията между 

линейни и ъглови измервания е за предпочитане в геодезичните мрежи 

поради по-високата точност и компактност на построенията.   

Когато координатите на точките се определят чрез спътникови 

измервания, се използват пространствени хорди (вектори) между 
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точките. Спътниковите измервания в геодезията са относителни. При 

тях се определят компонентите на пространствения вектор между две 

точки, които представляват координатни разлики. 

Едно от основните предназначения на геодезичните мрежи е да се 

материализира на терена координатната система, в която се работи. За 

да бъде дефинирана координатната система, е нужно да бъдат известни 

определен брой величини, наречени дефиниционни параметри. 

 

1.8. Анализ и оценка на GNSS методи  

За определяне на геодезични точки и трасиране се прилагат 

относителни фазови GNSS методи. В случаите, когато се изисква 

постигането на точност 0,5 m или по-ниска, може да се прилагат и 

диференциални кодови методи. Според оперативността на прилагането 

им методите за определяне на геодезични точки могат да се 

осъществяват: 

 в реално време; 

 с последваща обработка. 

За осъществяване на посочените методите се приемат и обработват 

спътникови навигационни сигнали. Приложими са следните GNSS: 

1. GPS; 

2. ГЛОНАСС, Galileo и други - в зависимост от текущото им 

състояние и възможностите на наличното оборудване. 

Първичните данни, получавани при обработката на навигационни 

сигнали от наблюдаваните спътници, са: 

  Псевдоразстояния, измерени с помощта на един или повече PRN 

кодове; 

  Измервания на фазите на една или повече носещи честоти; 

  Прогнозирани данни за орбитите, скалите за време, състоянието на 

йоносферата, спътниците и др. 

Когато се използва метод с последваща обработка, първичните 

данни от обработката на сигналите се записват в паметта на 

приемателната апаратура. 

GNSS измерванията се извършват на геодезични точки, които 

отговарят на всички общи изисквания към избора на място, начина за 
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стабилизиране и репериране, видимостта към други точки и местни 

предмети, произтичащи от приложимите нормативни документи. 

В зависимост от ролята на точките в схемата на измерванията се 

различават: 

  Базови станции; 

  Определяеми точки; 

В зависимост от наличните данни за тях и предназначението им 

някои от точките могат да бъдат: 

  Изходни точки, с координати и височини, зададени в геодезическа 

координатна система, които служат за определяне на резултатите от 

GNSS измерванията в тази система; 

  Трансформационни точки, с координати и височини, зададени в 

локална координатна система, които служат за определяне на 

резултатите от GNSS измерванията в тази система по 

трансформационен път. 

За осъществяване на геодезични GNSS методи е необходимо да се 

извършват едновременни измервания на една базова станция и една 

определяема точка, при което: 

1. Измерванията на базовите станции са непрекъснати и 

продължават през цялото време, докато се осъществяват измервания на 

определяеми точки; 

2. Измерванията на определяемите точки са с продължителност, 

специфична за прилагания GNSS метод и вида на извършваната работа. 

 

1.8.1. Създаване на РГО с помощта на глобални навигационни 

спътникови системи 

Създаването на РГО с помощта на GNSS е разгледано 

технологично в Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. 

 

1.8.2. Геодезични снимки с помощта на глобални навигационни 

спътникови системи 

В Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. е разгледано 

реализирането на геодезични снимки с помощта на GNSS. Основен 

метод за извършване на геодезични снимки е кинематичният в реално 

време (RTK) или с последваща обработка (PPK). В случай, че се изисква 

точност по положение и височина 10 cm и по-висока, всички точки се 

определят с фиксирани решения. Когато се изисква дециметрова или по-
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ниска точност по положение, е допустимо използването на опростени 

относителни методи.  

 

1.8.3 Трасиране с помощта на глобални навигационни 

спътникови системи 
Проблемите на геодезическото трасиране с GNSS са разгледани 

също в Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. 

Трасирането се извършва с помощта на GNSS измервания, 

обработени в реално време. 

 

Изводи и обобщения към глава първа 

Въз основа на направения литературен обзор и неговия анализ 

относно координатните системи, проекции и геодезичните методи за 

създаване на РГО, геодезическо заснемане и трасиране на обекти с 

двучестотен GPS приемник в режим RTK, може да се формулират 

следните изводи: 

1. Анализирани са различните видове координатни системи и 

техните реализации у нас. Анализирани са подробно координатните 

системи, в които работят спътниковите навигационни системи. 

2. Трансформацията между пространствените декартови 

координати и проекционните може да се извърши по различни методи. 

Необходимо е да се използват тези методи на трансформация, които 

запазват  точността на координатите независимо от особеностите на 

проекцията и територията от земната повърхност. 

3. След преминаване в дадена проекция могат да бъдат дефинирани 

различни равнинни локални координатни системи, трансформацията 

между които следва да се извършва чрез транслация, ротация и 

мащабиране по дефиниционни параметри, а не чрез изравнение. По този 

начин се цели да не се огрешават координатите с грешки от изходните 

данни, които са използвани при извеждане на трансформационните 

параметри. 

4. В исторически план с течение на времето в геодезията са 

разработени различни геодезични методи за измерване и обработка на 

данни при създаване на РГО, геодезическо заснемане и трасиране на 

обекти. Тези методи се използват и днес, но е необходимо да се 

изследват възможностите за въвеждане на нови по-ефективни методи.   

5. С утвърждаването на спътниковите навигационни методи в 

геодезията става възможно създаването на съвременна, единна и точна 
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геодезическа координатна система в глобален и регионален мащаб. Това 

дава възможност за приложение на GNSS технологиите при създаване 

на РГО, геодезическо заснемане и трасиране на обекти. 

6. Проблемите, свързани със създаване на РГО, геодезическо 

заснемане и трасиране на обекти с двучестотен GPS приемник в режим 

RTK са особено актуални. Необходимо е да бъде използван пълният 

потенциал на системата с цел достигане на максимална точност. Това 

налага провеждането на изследвания, които да доведат до 

разработването на технология, в която да се опише целият процес: избор 

на приемници, схема и параметри за провеждане на измерванията, 

метод на измерване и обработка на наблюденията и оценка на 

точността. 

 

Глава втора. АНАЛИЗ НА СПЪТНИКОВИ НАВИГАЦИОННИ 

СИСТЕМИ – МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗМЕРВАНЕ  

2.1. Анализ на основните спътникови навигационни системи  

2.1.1. Спътникова навигационна система NAVSTAR (GPS)  

Предназначена е за определяне на координатите на статични и 

подвижни обекти, намиращи се на Земята, по вода или във въздуха. 

Създадена в САЩ, приоритетно за нуждите на отбраната, системата е 

достъпна за ползване и от граждански потребители: изследователски, 

хидрографски, търговски и риболовни кораби, пътническа и товарна 

авиация, автомобилен транспорт, охранителна дейност, геоложки и 

геодезични проучвания и др. 

С помощта на GPS е възможно практически непрекъснато 

определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а 

също и точното време във всяка точка на земното кълбо или 

околоземното пространство. 

 

1.1.2. Руска система ГЛОНАСС  

Тази система използва същия принцип за определяне на позиция, 

както американската система. Основните характеристики на двете 

системи са представени в таблица 2.1. 
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Таблица 2.1 

Система ГЛОНАСС GPS 

Брой спътници 24 24 

Място на изстрелване Коcмодрума Байконур, 

Казахстан 

Cape Canaveral, 

USA 

Брой на орбитите 3 6 

Наклон на орбитите 
64.8  55  

Височина на 

орбитите 

19130 km 20180 km 

Период на завъртане 11
h
15

m
40

s
 11

h
58

m
00

s
  

Представяне на 

ефемеридите 

положение, скорост и 

ускорение 

в земноцентрирана, 

земнофиксирана 

координатна система 

Кеплерови 

параметри 

Координатна система PZ-90 WGS 84 

Време UTC (Русия) UTC (NO) 

Носещ сигнал         L1 

                                 L2     

1602.0 – 1614.94 MHz 1575.42 MHz 

7/9 L1 60/77 L1 

Тип на PR кода ML GOLD 

 

2.5. Анализ на основните методи на измерване при глобалните 

навигационни спътникови системи  

Принципът на абсолютното определяне се състои в пространствена 

линейна засечка от наблюдаваните спътници. Определящите елементи 

са т.нар. псевдоразстояния. Псевдоразстояние се нарича разстоянието от 

спътника до приемника, натоварено с грешката на часовника. 

Минимално необходимите наблюдения за определянето на 

координатите на приемника са една епоха към четири спътника. 

Определянето на псевдоразстоянието може да стане чрез кодово 

измерване или измерване на фазата на носещата честота. За разлика от 

измерването на разстояния с електронни далекомери, GPS измерването 

се основава на „еднопътен принцип (еднопосочно измерване на 

разстоянието)“, при който се използват два часовника, един – в 

спътника и друг в приемника.   

 

2.9. Методи на измерване 

В зависимост от спецификата на решаваните задачи, с помощта на 

GPS могат да се осъществят редица видове измервания, а 
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математическата им обработка да протече по многообразни начини. 

Получените резултати се различават съществено по своята точност и 

други основни потребителски характеристики. 

 

2.9.4. Измерване в реално време – RTK (Real Time Kinematic) 

В последните години този метод намира все по-широко приложение 

в областта на геодезията най-вече при извършването на снимки и 

трасировки. 

По същество това е кинематичен метод на измерване, при който 

двата приемника (референтния и подвижния) имат връзка за предаване 

и приемане на данни помежду си. Методът в реално време е силно 

зависим от начина за предаване на данни от базовата станция. Връзката 

се осъществява чрез радио-модем или GSM-модем, данните които се 

предават от референтния към подвижния приемник са най-често 

нееднозначности и диференциални поправки в координатите. 

Практически този метод е оптимален само при използване на 

двучестотна апаратура и е основан на следната постановка. Двата 

приемника са на разстояние един от друг не повече от 10 km, като 

референтният е разположен на точка с известни координати. Може с 

достатъчна достоверност да се счита, че атмосферните cмущения за 

двата приемника са приблизително еднакви (особено при неголяма 

разлика в надморските височини). Така въз основа на известните и 

определените при наблюдението координати, референтният приемник 

изчислява диференциални поправки към координатите и ги предава на 

подвижния. 

В класическия вариант – с една базова станция приложението на 

RTK е възможно в радиус до 10 km около нея, както споменахме, а ако 

се създаде виртуална базова станция (VRS) този обхват може да се 

разшири 3-4 пъти. В последния случай е необходимо да функционира 

референтна мрежа от минимум 3-4 станции на разстояние 50-70 km 

помежду им, а най-добре – да е създадена такава мрежа с национален 

обхват.  

Точността на определяне на положението на точка чрез този метод е 

от порядъка на 2-3 cm по положение и 5-10 cm по височина. 

Работата в реално време има следните предимства:  

  Резултатите от измерванията и тяхната обработка се получават на 

място, което почти изключва възможността за допускане на 

некачествени резултати;  

  Спестява се голяма част от времето за последваща обработка на 

резултатите. 
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В последно време в редица държави се изграждат и перманентни 

станции за диференциални поправки. 

В режим RTK е възможно масовото координиране на снимачни и 

други подробни точки, заснемането на линейни и площни обекти, 

актуализирането на пространствени и атрибутни данни, трасирането на 

точки, прави линии и криви, и осъществяването на много други рутинни 

геодезични задачи. 

  

2.13. Разработване на методика за статистически анализ и 

установяване на връзки при сравняване на измервания, извършени 

по класически и GNSS методи 
Извършените сравнения на координатите и височините на 

измерените точки по класически и GNSS метод, е необходимо да се 

подложат на статистически анализ с цел да се провери за наличието на 

груби грешки, на систематически грешки и да се провери законът на 

разпределение на резултатите от сравнението и техните грешки. 

1. За определяне на постоянната грешка в резултатите от 

сравнението се изчислява средното аритметическо значение от 

разликите в абсцисите, ординатите и височините на точките: XКл.м. – 

XGPS, YКл.м. – YGPS, HКл.м. – HGPS.  

Изчислява се: 

 

(2.57)              

,

,

,

X

Y

h

dx x

dy y

dh h

  

  

  

 

 

където: dx, dy, dh – разликата между координатите и височината 

             , ,x y h   средноаритметично от разликите. 

Критерий на проверката и приемане на статистиката е условието: 

 

(2.58)        ,
X

q
X

z
M


  ,

Y
q

Y

z
M


  ,

h
q

h

z
M


  

 

където: М – е средната квадратна грешка на средно аритметическото 

     q – ниво на значимост (приема се обикновено q = 0.05) 

     qz  се определя по Стюдент с q и 1k n   (k – степен на 

свобода, n – брой на измерванията). 
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2. Определяне на пределните грешки и бракуване на някои 

резултати. 

При извършването на сравненията се налага да се отделят резултати, 

които рязко се отличават от основната маса. Това може да е в следствие 

на допускане на грешки при измерване на точките. 

Ако σ е средноквадратното отклонение на резултатите от 

сравнението, то пределната допустима стойност на грешките при 

зададено ниво на значимост q е: 

 

(2.59)              .доп qd z   

 

Допустимата стойност може да се оцени и чрез критерия на 

професор Проворов: 

 

(2.60)           .

1.96
. .доп

dx
d

nn

  
  

 

Може да се постави условието пределните грешки да не надвишават 

2 ,2.5   или 3 .  

Може да се използва и критерият на Шовене за премахване на 

грубите грешки: 

 

(2.61)             
2 1

.
2

e

n
P

n


  

 

С така получената вероятност (Ре) се отчита от таблица на Лаплас 

нормираната екстремна граница et  и чрез нея условието .et  . 

3. Проверка за нормално разпределение на резултатите от 

сравнението и техните грешки. 

а) Проверка с помощта на асиметрията и ексцеса 

Проверката на нулевата хипотеза се изпълнява, като се определи 

асиметрията  S x  и ексцеса  E x  за всяка една разлика  , ,dx dy dh  по 

формулите: 

(2.62)            

 
3

1

3
,

n

i

i

x x

S x
n
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(2.63)            
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1

4
3.

n

i

i
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E x
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Емпирическите дисперсии на асиметрията и ексцеса се получават по 

формулите: 

 

(2.64)           
 

  

6 1
,

1 3

n
m S

n n




 
 

 

(2.65)           
  

    
2

24 2 3
.

1 3 5

n n n
m E
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Разпределението се счита за нормално, ако са изпълнени условията: 

 

(2.66)            3S x m S   и     3 .E x m E  

 

Ако не са изпълнени условията хипотезата се отхвърля или се смята 

за съмнителна. 

б) Когато имаме много на брой разлики, за проверката на нулевата 

хипотеза се използва критерият на Пирсън (
2 ) или критерият на 

Колмогоров. 

 Критерий на Пирсън (
2 )  

(2.67)           
 

2

2

1

,

l
i i

ii

n np

np





  

 

където: l – брой на интервалите; 

     k = l – 3 – степен на свобода; 

     n – емпиричен брой на разликите;  

     ni – теоретичен брой на разликите в i – тия интервал;  

     pi – вероятност за попадение в i – тия интервал. 
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Ако е изпълнено условието  2 2 . ,q доп   хипотезата за нормално 

разпределение се отхвърля. 2
q  се получава от таблица по q и k. 

Проверката на съгласуването може да стане и чрез съответстващата на 
2  вероятност, отчетена от същата таблица чрез k  и 

2 . Ако така 

отчетената вероятност Р ˃ 0.5, то съгласуваността се счита за отлична, 

при 0.3 ≤ Р < 0.5 – добра, при 0.1 ≤ Р < 0.3 – задоволителна и при Р < 0.1 

хипотезата за нормално разпределение се отхвърля. 

 Критерий на Колмогоров 

(2.68)             max ,D n   

 

където:    величина на Колмогоров; 

     D – максимална абсолютна стойност на разликата между 

теоретическата и емпирическата функция на разпределение; 

     n – брой на разликите. 

От таблица се отчита вероятността Р (λ), съответстваща на 

изчислената стойност на λ. Ако тази вероятност е сравнително голяма, 

хипотезата се приема, ако е много малка –  хипотезата се отхвърля.  

При изследванията е необходимо да се покаже графика на 

нормалната (Гаусова) крива, както и хистограмата на разпределението 

на разликите от сравненията. 

4. За установяване на стохастическите връзки между различните 

сравнения на координатите и височините на измерените точки по 

класически и GNSS метод е необходимо да се решат два съществени 

въпроса: каква е силата на връзката и каква е формата на връзката. 

 Чрез корелационна връзка може да се установи количествената 

характеристика на силата на връзката. Коефициентът на корелация се 

установява чрез формулата: 

(2.69)          
 

   

,
, .

.

K dx dy
r dx dy

m dx m dy
  

 

Емпиричният корелационен момент се получава по формулата: 

 

(2.70)           
1

1
, .

1

n

i

K dx dy dx x dy y
n



  

  

 

Средноквадратните грешки се получават по формулите: 
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(2.71)         
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За коефициента на корелация важи свойството: 

 

(2.72)             1 , 1.r dx dy    

 

Когато между две величини съществува точна линейна зависимост, 

коефициентът на корелация има стойност +1 или -1. 

Ако разликата dx е независима от разликата dy, то  , 0r dx dy   и 

обратно, ако разликата dx е зависима от разликата dy, то  , 1r dx dy  . 

Коефициентът на корелация е положителен, ако с увеличаването на dx 

се увеличава и dy, и отрицателен, ако с увеличаването на dx се намалява 

dy. Колкото коефициентът на корелация е по-близък до 1, толкова по-

голяма е функционалната зависимост между двете величини и обратно, 

колкото коефициентът на корелация е по-близък до 0, толкова 

функционалната зависимост е по-малка. 

Корелационната зависимост е установена при условието: 

 

(2.73)               3r r , 

 

където  r   се явява средното квадратно отклонение на коефициента 

на корелация, изчислен по формулата на Романовски (при 50n  ): 

 

(2.74)              
21

.
r

r
n




  

 

По представения формулен апарат може да се установи дали 

съществува връзка между направените сравнения, като се спазват 

поставените условия. 

Разработените във втора глава теоретични постановки се нуждаят от 

експериментални изследвания, реални числени примери и 
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доказателства. Всичко това е разработено и представено в следващата 

трета глава. 

 

1.14.  Методика за измерване при създаване на РГО в режим 

RTK 

Едно от основните предимства на измерванията в режим RTK е 

възможността за сравнително кратък период от време да бъдат 

натрупани голямо количество данни, които позволяват директното 

определяне на координатите на точките в планово и височинно 

положение без допълнителна обработка и да се решават приложни 

геодезични задачи от различен характер. При подбор на необходимата 

техника за извършване на определен вид работа (създаване на РГО, 

заснемане и трасиране на обекти), трябва да се вземат предвид 

изискванията за точност, както и техническите показатели на 

съответната техника.  

При създаване на РГО, заснемане и трасиране на обекти трябва да се 

използва двучестотна апаратура (приемник), при която обемът на 

събраната информация е значително голям, което създава повече 

възможности за получаване на по-добри резултати при обработката, за 

контрол на измерванията и определяне и отстраняване на атмосферните 

смущения с прилагане на стандартни модели или с диференциални 

поправки, определени от измерванията по двете честоти. 

Когато е необходимо използването на повече приемници е 

задължително апаратурата да бъде от един и същи вид (производство на 

една и съща фирма), за да е възможна съвместната обработка на данните 

без използване на RINEX формат. 

При извършване на измерване е необходимо приемникът да е в 

състояние да приема сигнали от всички видими (над хоризонта) 

спътници. За осъществяване на това изискване е нужно едносистемните 

приемници (работещи по една от двете навигационни системи – GPS, 

ГЛОНАСС) да имат не по-малко от 12 канала, а двусистемните – не по-

малко от 20. За препоръчване е използването на двусистемни 

приемници поради факта, че те събират по-голямо количество 

наблюдения, които обикновено са и с по-добра точност, значително се 

подобрява и геометричната конфигурация на спътниковото съзвездие. 

Антените на използваните за прецизни измервания приемници е 

необходимо да имат филтър за елиминиране на многопътността и за 

елиминиране на интерференцията на сигналите. Второто условие е 

особено важно, ако в района на измерванията действа и друг вид радио 

апаратура, имаща честота близка до работната честота на 

навигационната система. 
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Вътрешната памет на контролера, трябва да е в състояние да съхрани 

данните от продължителни наблюдения с малък интервал на запис. 

Енергозахранването на приемниците трябва да са в състояние 

продължително време да работят на непрекъснат режим. Това е 

изключително важно при станциите, които се използват като 

референтни (неподвижни). 

При работа в режим RTK приемниците трябва да са снабдени със 

съответните радио-модеми за предаване на данните. 

При закупуване на нова GNSS система е небходимо да бъдат 

проверени по проспектни данни всички технически параметри. В 

случай, че приемниците не са нови те задължително трябва да бъдат 

еталонирани и изпитани преди започване на работа. 

Последователността при създаване на РГО може да се представи в 

следващите няколко стъпки: 

1. Осигуряване на картографски материали на района в 

подходящ мащаб. Всички новосъздадени и съществуващи точки от РГО, 

заедно със съществуващите и новосъздадени опорни (изходни) точки, се 

нанасят върху картата. 

2. Проучване на терена. Проучването на терена се явява 

задължително преди провеждането на измервания в реално време. Всяка 

една точка от РГО трябва да се провери за видимостта и към небосвода, 

а също така и по избрания път между точките трябва да има добра 

видимост към небосвода. Под добра видимост ще разбираме ситуация, 

която е освободена от препятствия (над 15º вертикален ъгъл). 

3. Номериране, стабилизиране и репериране на точките. 

Номерирането на новосъздадените точки от РГО се извършва в 

съответствие със съществуващите нормативни актове. Съществуващите 

точки, които се включват в РГО, може да запазят своите номера или да 

получат нови.  

Точките трябва да са равномерно разпределени върху територията 

съобразно трайното й предназначение, да са подходящи при заснемане 

на елементите на кадастралната карта (при използване на класически 

метод) и да са разположени на такива места, в които рискът да бъдат 

унищожени е най-малък. В близост до точката по възможност да има 

три трайно съществуващи обекта, от които да може да бъде реперирана. 

От всяка точка трябва да има видимост най-малко към две съседни 

точки от геодезическата основа. 

Точките от РГО се стабилизират с трайни знаци по образец, одобрен 

от изпълнителния директор на АГКК – те могат да бъдат метални тръби 
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с дължина според вида на терена, маркиращи пирони, а където е 

необходимо може да бъдат поставени бетонирани метални клинове. 

4. Потребителско оборудване.  

Потребителското ГНСС оборудване включва:  

  Подвижна апаратура, конфигурирана за извършване на 

измерванията на определяеми точки;  

  Базова апаратура, конфигурирана за извършване на измервания на 

потребителски базови станции, в случаите когато не се използва 

изградената инфраструктурна мрежа на съответната фирма 

производител на GNSS апаратура. 

Една геодезична GNSS система включва следните компоненти: 

  Приемник; 

  Контролер – устройство за управление със софтуер за задаване 

настройки и управление на GNSS приемниците, препоръчително с 

безжична връзка; 

  Радио-модем и радио-антена за осъществяване на безжична връзка 

между GNSS приемниците по време на работа в реално време. 

  Тринога, триножка, щок (носещ телескопичен прът), щипка; 

  Захранване (батерии) – външно и дублиращо вътрешно 

захранване; 

  Кабели и други допълнителни аксесоари (ролетка, скоби, адаптер); 

  Софтуер – фирмен програмен продукт за обработка на GNSS 

измерванията. 

5. Съставяне на график за видимостта на спътниците. Той се 

съставя обикновено с помощта на фирмени програмни продукти.  

За целта е необходимо да се въведат следните данни: 

  Приблизителни координати на точка от района, за който се 

съставя графикът, с точност 0.1° по дължина и ширина, и 100 m по 

височина; 

  Часова зона и дата; 

  Минимален ъгъл над хоризонта на наблюденията (15°); 

  Алманах на системата с давност не повече от една седмица. 

За всеки един момент от денонощието графикът на видимостта 

съдържа следната информация: 

  Брой на видимите спътници и стойност на коефициента GDOP над 

зададения хоризонт; 
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  Азимут и височина на всеки от видимите над зададения хоризонт 

спътници в табличен вид, с интервал 30 минути или по-малък. 

За измервания в реално време, трябва да се имат предвид два 

фактора: 

  Обикновено времето се избира, когато пет или повече спътника са 

над 15°; 

  По време на измерванията спътниците имат GDOP по-малко от 

шест. 

6. Определяне на продължителността на сесията и интервалът 

на запис.  

Специфичният период от време, избран за измерване формира сесия. 

В случая при режим RTK всяка от точките от РГО са измерени 

съответно 30 sec. (при спазване на нормативните документи) и 60 sec. 

Другият важен параметър на сесията на наблюдение, е интервалът на 

запис. В случая интервалът на запис е съобразен с изискванията на 

действащите нормативни документи – 1 sec. 

7. Работа на местността. 

Измерванията се осъществяват от полски екипи, чиито състав се 

определя от характера и обема на работата, както и от наличната GNSS 

апаратура. Екипът (екипите) се състои от полски състав, който е 

снабден с технически средства за самостоятелна работа на местността. 

Всеки състав трябва да има оператор – инженер или техник-геодезист с 

необходимата квалификация за работа с GNSS апаратура. 

В зависимост от обема на работата и броя на съставите, 

координирането на работата на екипа може да се възложи на специалист 

– инженер-геодезист с необходимия опит и квалификация в областта на 

геодезичните работи с GNSS. 

При измервания в режим RTK с използване на потребителска базова 

станция операторът извършва следните подготвителни работи: 

  Проверява състоянието на надземния център на точката, която ще 

се използва за базова станция и на стълба за наблюдение (ако има 

такъв); 

  Разчиства района около точката и осигурява условия за монтиране 

на приемателната апаратура и извършване на наблюденията – 

отстранява храсти, клонки и други дребни предмети, които могат да 

попречат на видимостта, особено в условия на повишена влажност, 

когато екраниращият им ефект е значително голям; 
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  Демонтира сигнала на точката (ако има такъв) – трангулачни 

точки с неразглобяеми метални пирамиди или други сложни сигнали са 

неподходящи за GNSS измервания и трябва да се определят 

ексцентрично; 

  Избира място за разполагане на моторното превозно средство не 

по-близо от 10 m до точката и не по-високо от хоризонта на антената; 

  Подготвя апаратурата за наблюдение и разполага приемника с 

вградената антена върху точката както следва: 

o  центрира приемника с точност не по-малка от 5 mm или по-

висока и фиксиране в неподвижно състояние по време на измерването; 

o  измерва височината до центъра на уплътнението на приемника 

от надземния център и я записва в дневника на наблюденията; 

o  свързва елементите на апаратурата за наблюдение – приемник, 

радио-модем, радио-антена, захранване; 

 Включва апаратурата и извършва подготвителните операции 

съгласно фирменото ръководство за оператора: 

o проверява захранването и връзката на приемника с радио-

модема; 

o въвежда координатна система, в която да се извърши 

наблюдението;  

o въвежда данни за точката: номер, координати (приблизителни 

или точни), височина на антената; 

o задава минимален ъгъл над хоризонта; 

o проверява интензивността на приеманите спътникови сигнали 

и в случай на нужда предприема допълнителни мерки за разчистване на 

местни предмети, оказващи влияние върху видимостта; 

  В хода на измерванията операторът следи показанията на 

апаратурата и взема всички мерки за осигуряване на непрекъснати 

измервания по време на сеанса. 

При създаване на РГО максималното разстояние между 

определяемите точки и потребителска базова станция е до 10 km, а при 

използване на инфраструктурна мрежа в реално време, в рамките на 

обхвата на обслужване на инфраструктурната мрежа. 

След като се стартира потребителската базова станция се пристъпва 

към включване на подвижния приемник. Връзката на подвижния 

приемник с потребителската базова станция се осъществява с помощта 
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на радио-модем. Надежността на връзката трябва да бъде 100%, в 

противен случай може да се получат неточни данни за измерваните 

точки. Следващата стъпка е измерване на самите точки от РГО, като се 

центрира приемника с точност не по-малка от 5 mm и фиксиране в 

неподвижно състояние по време на измерването, с помощта на щипки. 

Продължителността на измерванията са определени предварително (т.6 

– 30 sec. и 60 sec.). Решенията на точките трябва да бъдат фиксирани.   

При измервания в режим RTK и използване на перманентна базова 

станция от изградената инфраструктурна мрежа на съответната фирма 

производител на GNSS система (в случая GNSS мрежа на Trimble – 

„ГеоНет“), директно се пристъпва към работа с подвижния приемник. 

Тук връзката с референтната станция е с помощта на GSM модем или 

клетъчен телефон, които осигуряват достъп на приемника до интернет. 

Последователността на работа е същата като споменатата по-горе. 

При прилагане на GNSS метод в реално време (RTK с използване на 

потребителска или перманентна базова станция) всяка една точка от 

РГО се определя двукратно съгласно действащата нормативна уредба 

(при RTK с потребителска базова станция,   с разполагане на базовата 

станция на друга точка от ГММП).  

След приключване на GNSS измерванията, съответната апаратура се 

изключва и прибира за транспортиране.   

8. Обработка на измерванията. 

При измервания в режим RTK с използване на потребителска или 

перманентна базова станция, крайният потребител получава готови 

данни, които не се нуждаят от последваща обработка. Единствената 

обработка, ако може да се каже така е свалянето на координатите на 

точките с помощта на специализиран софтуер, в случая Trimble Business 

Center. 

 

2.15. Методика за геодезическо заснемане и трасиране в режим 

RTK 

За заснемане и трасиране на обекти се използва GNSS метод в 

реално време – RTK.   

За базови станции се използват потребителска или перманентна 

базова станция от изградената инфраструктурна мрежа на съответната 

фирма производител на GNSS система.   

1. Точките се заснемат и трасират с помощта на подвижен GNSS 

приемник.  

2. За постигане на точност по положение и височина 10 cm и по-

висока, всички точки трябва да се определят с фиксирани решения. 
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3. Като изходни точки при заснемане и трасиране на обекти могат да 

се използват точки от: 

  Държавната GPS мрежа; 

  GNSS инфраструктурата на територията на страната; 

  ГММП – определени в БГС 2005, приети от АГКК и получени от 

Геокартфонд; 

  РГО – определени в БГС 2005, приети от АГКК и получени от 

Геокартфонд. 

4. При използване на потребителски базови станции допустимото 

разстояние до заснеманите и трасирани точки е до 10 km, а когато се 

използва GNSS инфраструктура, е допустимо използването на данни от 

реални и виртуални базови станции, съгласно действащата нормативна 

уредба. 

5. При заснемане измервания може да се извършват на: 

  трайно означени точки; 

  нетрайно означени точки; 

  теренни и контурни точки. 

6. Продължителността на измерване при заснемане може да бъде от 

10 до 30 sec., а интервалът на запис 1 sec. 

7. На трайно означени и възлови точки се извършват контролни 

измервания чрез двукратно станциониране или точките се заснемат от 

две различни потребителски базови станции (или потребителска и 

перманентна базова станция от инфраструктурна мрежа). 

8. Отлагането на проектни точки на терена се състои в съвпадение на 

текущите координати, индицирани числено или графично от подвижния 

GNSS приемник, с проектното положение на трасираните елементи, в 

рамките на зададената точност. Чрез трасиране може да се извършват и 

контролни измервания на трайно стабилизирани точки. 

9. За постигане на по-добри резултати се препоръчва при заснемане 

подвижният приемник да се фиксира в неподвижно състояние по време 

на измерването, с помощта на щипки.  

10. При трасиране точките, които ще се отлагат на терена може да се 

въведат предварително в контролера на GNSS системата или да се 

въведат ръчно на терена. 

11. За контрол трасираните точки се заснемат.  

12. Измерванията на подробни точки и тяхното трасиране се 

осъществяват от полски екипи, чиито състав се определя от характера и 

обема на работата, както и от наличната GNSS апаратура. Екипът 

(екипите) се състои от полски състав, който е снабден с технически 



33 
 

средства за самостоятелна работа на местността. Всеки състав трябва да 

има оператор – инженер или техник-геодезист с необходимата 

квалификация за работа с GNSS апаратура. 

13. За постигане на по-добри резултати и в зависимост от характера 

и обема на работа, заснемането и трасирането може да се възложи на 

специалист – инженер-геодезист с необходимия опит и квалификация в 

областта на геодезичните работи с GNSS. 

Разработените методики е необходимо да се приложат на практика с 

цел доказателство на тяхната ефективност и по нататъшно приложение 

в този вид геодезични дейности. 

 

Изводи и обобщения към глава втора. 

1. Широкото приложение на GNSS е безпорен факт и 

необходимостта от тях все повече нараства. За геодезични цели интерес 

представляват многоканалните приемници, които имат възможност да 

приемат едновременно сигнали от много спътници. С модернизацията и 

въвеждането на допълнителни GPS сигнали се подобрява точността и 

достъпността до потребителите. С въвеждането и развитието на 

перманентните геодезични мрежи, измерванията в режим RTK стават 

много по-бързо и точно. За масовото им навлизане в геодезическата 

практика е необходимо да се извършат изследвания на възможностите 

за приложението им при създаване на РГО, геодезическо заснемане и 

трасиране на обекти.  

2. Анализирани са източниците на грешки и критериите за точност, 

които се използват при оценка качеството на извършените наблюдения 

с GNSS. Разгледани и анализирани са въпросите за оптималното 

планиране на GPS измерванията, изборът на разположението на точките 

от геодезическата мрежа, продължителността на сесията и интервалът 

на запис. 

3. Анализът на съществуващите програмни продукти, които се 

използват за обработка на наблюденията предлагат всички или по-

голяма част от описаните методи за отстраняване на йоносферните и 

тропосферните cмущения. Корекциите за йоносферна рефракция следва 

да се извеждат въз основа на двучестотните измервания по разликата 

между двете честоти или чрез фазата на носещата честота. При 

решението на нееднозначностите трябва да се използват само 

фиксирани решения. 
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4. За проверка на достоверността на направените сравнения между 

класически и GNSS методи се предлага методика за анализ и оценка за 

наличие на груби грешки, систематически грешки, закона на 

разпределение на резултатите от сравнението и техните грешки. 

5. Разработена е методика за измерване на точки от РГО, която е 

насочена към практическите дейности извършвани в сферата на 

геодезията, чрез използване на GNSS технологията в режим RTK. 

6. Разработена е методика за геодезическо заснемане и трасиране на 

подробни точки, която е насочена към практическите дейности, 

извършвани в сферата на геодезията, чрез използване на GNSS 

технологията в режим RTK. 

 

Глава трета. ПРИЛОЖЕНИЕ НА GNSS В РЕЖИМ RTK ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА РГО, ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ И 

ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТИ – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

3.1 Въведение в експерименталните изследвания 

Изследването има за цел да установи ефективността на 

разработените в глава втора методики за приложение на GNSS в режим 

RTK при създаване на РГО, геодезическо заснемане и трасиране на 

обекти на базата на реални геодезични измервания, проведени по 

класически и GNSS методи.  

За целта се изследва точността на получените резултати при 

сравняване на класическите и GNSS методи в режим RTK . 

Изследването се заключава в анализ на геодезичните дейности и оценка 

на получените резултати в два района (обекта): 

 Обект 1 – „с. Дибич, община Шумен, област Шумен с ЕКАТТЕ 

20938“. 

 Обект 2 – „Района на ШУ „Еп. Константин Преславски“, 

гр.Шумен“ 

Измерванията са извършени с три броя двучестотни GPS приемника 

Trimble R4, като при измервания с потребителска базова станция 

единият е използван за такава.  

За изследването се разполага с представителна извадка от данни от 

проведени в съответните райони класически и GNSS измервания. На 

базата на тези данни – планови и височинни, са извършени съответните 

сравнения между координатите и височините на точките. 
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3.2 Обект 1 – „с. Дибич, община Шумен, област Шумен с 

ЕКАТТЕ 20938 “ 

Общи сведения за вида, гъстотата и разположението на изходните 

точки 

Като изходни точки са използвани съществуващите точки от ГММП 

и точки от ДГМ. Разположението на ГММП осигурява пълно покритие 

на населеното място.  

Координатна и височинна система 

Координатната система на изходните точки е БГС 2005. 

Височинната система е EVRS 2007. 

Данни за ползваните съществуващи и новоизградени точки. 

Геодезическата основа на с.Дибич включва 125 точки, от които: 

 4  точки са от ДГМ; 

 4  точки са от ГММП, в т.ч. 3 броя нови точки; 

 117  точки са от РГО.  

Стабилизирани са 97 нови точки. 

Мрежата на работната геодезическа основа е развита в един клас 

(като първокласна РГО) – клас на точките по положение – осми и клас 

на точките по височина – седми. 

Стабилизирането на точките от РГО е извършено по изискванията на 

Наредба № 3 с метални тръби с дължина според вида на терена и 

маркиращи пирони. По необходимост на места са поставени бетонирани 

метални клинове. Използвани са съществуващи на терена точки от 

осовата мрежа, отговарящи на изискванията.  

Плътността на съществуващите (запазените) точки от РГО и 

новостабилизираните е по-голяма от нормативно изискваната. 

Плътността на РГО е 0.95 точки на хектар. Съществуващите точки са 

преномерирани с поредните номера от РГО на с. Дибич.  

Методи на измерване, обработка и оценка на точността при 

класически измервания 

При измерването на точките от РГО, хоризонталните посоки, 

зенитните ъгли и дължините са измерени при две положения на 

зрителната тръба. Измерванията са извършени с тотална станция Leica 

TC 1201. Щоковете в наблюдаваните точки са държани с щипки 

(триножки). 

Изравнението на точките от РГО е извършено по метода на МНМК с 

програмен продукт TplanWin v1.2.4 в БГС 2005 и Височинна система 

EVRS 2007. В резултат на изравнението се получават следните 

резултати: 

 Средната квадратна грешка за единица тежест е Ме = 12.7
сс

; 
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 Максимална средна квадратна грешка ms = 6.15 mm е в рт 12 (8); 

 Средната квадратна грешка по височина е 8.8 mm; 

 Максимална средна квадратна грешка mh = 5.74 mm  е в рт 113 (8). 

Измерванията и резултатите от изчисленията са представени в 

Приложение № 1. 

Методи на измерване, обработка и оценка на точността при GNSS 

измервания 

Геодезичните дейности, свързани при създаване на РГО с GNSS в 

режим RTK са на база разработената методика в глава втора т. 2.14. 

Извършени са наблюдения в режим RTK с интервал на запис 1 sec., с 

потребителска базова станция (тт.351 и тт.27) и с перманентната GNSS 

мрежа на Trimble – „ГеоНет“. В режим RTK с потребителска базова 

станция са извършени наблюдения на точките от полигона, като са 

направени по съответно две измервания на всяка една точка, но с 

различна продължителност – 30 sec. и 60 sec. В режим RTK с 

перманентната GNSS мрежа на Trimble – „ГеоНет“ са извършени 

наблюдения на точките от полигона с продължителност 60 sec. Изследва 

се влиянието на продължителността на измерването върху точността на 

определяне на точките, тъй като съгласно „Инструкция РД-02-20-25 от 

20 септември 2011 г. за определяне на геодезични точки с помощта на 

глобални навигационни спътникови системи“, чл. 31, т. 3 минималната 

продължителност за измерване при определяне на точка с цел трайно 

стабилизиране за многократна експлоатация е 30 sec. 

Координатната система, в която са извършени наблюденията в 

режим RTK е БГС 2005. Списък с номерата на точките и техните 

координати и височини са дадени в Приложение № 1. На фигура 3.1 е 

дадена схема на мрежата. 
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Фиг. 3.1. Обект 1 – с. Дибич, община Шумен 

 

При измервания в режим RTK и използване на перманентна базова 

станция от изградената инфраструктурна мрежа (в случая GNSS мрежа 

на Trimble – „ГеоНет“) е необходимо допълнителна обработка на 

височинните измервания, чрез въвеждане на локален модел на геоида. В 

тази връзка се препоръчва да се използват измервания в режим RTK и 

използване на потребителска базова станция, поради това, че 

височините се получават директно в зададената координатна система на 

базовата станция.    

Направен е анализ и сравнение на получените координати и 

височини на точките от различните методи на измерване (класически и 

GNSS).  

В таблица 3.1 са представени получените резултатите от 

изследването в района с оценка на точността. 
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Таблица 3.1 
  Сравнения (dx, dy, dh) 

  Кл.м.-

БСт.351 

RTK 30s 

Кл.м.-

БСт.351 

RTK 60s 

Кл.м.-

БСт.27 

RTK 30s 

Кл.м.-

БСт.27 

RTK 60s 

Кл.м.- 

БСт.351-

27 ср. ст. 

RTK  

Кл.м.-

„ГеоНет

“ 

RTK 60s 

Рай

он 

Бр. 

изм. 

ср.кв.гр. 

m (cm) 

ср.кв.гр. 

m (cm) 

ср.кв.гр. 

m (cm) 

ср.кв.гр. 

m (cm) 

ср.кв.гр. 

m (cm) 

ср.кв.гр. 

m (cm) 

 
Ди 

бич 

 
112 

mx = 1.13 mx= 1.10 mx= 1.03 mx= 0.97 mx= 0.83 mx=1.36 

my = 1.08 my= 1.05 my= 1.12  my= 1.15 my= 1.01 my=1.25 

mh = 2.06 mh= 2.09 mh= 2.39 mh= 2.31 mh= 2.02 mh=3.59 

ms = 1.56 ms = 1.52 ms = 1.53 ms = 1.51 ms = 1.31 ms= 1.85 

 

При оценката на точността при различните методи, както и 

различната продължителност на наблюдение в режим RTK 

средноквадратните грешки на разликите в плановите координати и 

височини се получават в рамките на допустимите стойности съгласно 

инструкцията. 

В Приложение № 2 са представени изчисленията, оценките на 

точността и съответните графики. 
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Обобщена графика на разликите по ос Х на точките 
определени по класически и GNSS мeтоди 

dX-ПМ-БСт.351 RTK30s. 

dX-ПМ-БСт.351 RTK60s. 

dX-ПМ-БСт.27 RTK30s. 

dX-ПМ-БСт.27 RTK60s. 

dX-ПМ-БСт.351-27 RTK 
ср. ст. 

dX-ПМ-"ГеоНет" 
RTK60s. 
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Обобщена графика на разликите по ос Y на точките 

определени по класически и GNSS мeтоди 

dY-ПМ-БСт.351 RTK30s. 

dY-ПМ-БСт.351 RTK60s. 

dY-ПМ-БСт.27 RTK30s. 

dY-ПМ-БСт.27 RTK60s. 

dY-ПМ-БСт.351-27 RTK 
ср. ст. 

dY-ПМ-"ГеоНет" 
RTK60s. 

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

8
9

1
0

0

1
1

1Р
аз

л
и

ки
 в

 c
m

 

Обобщена графика на разликите в надморските 
височини на точките определени по класически и GNSS 

мeтоди 

dh-ПМ-БСт.351 RTK30s. 

dh-ПМ-БСт.351 RTK60s. 

dh-ПМ-БСт.27 RTK30s. 

dh-ПМ-БСт.27 RTK60s. 

dh-ПМ-БСт.351-27 RTK 
ср. ст. 

dh-ПМ-"ГеоНет" 
RTK60s. 
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Фиг.3.2 Обобщени графики на разликите (dx, dy, dh и ds) на точките 

определени по класически и GNSS метод 

 

Съгласно разработената методика в глава II т. 2.13. са направени 

изчисления, за да се установи съществува ли функционална връзка 

между координатните и височинни разлики, получени при сравняване 

на класически и GNSS методи. Определени са средноквадратните 

грешки на n на брой измервания – RMS, корелационните моменти Kxy и 

корелационните коефициенти на координатните и височинни разлики. 

Резултатите са показани в таблици 3.2 и 3.3. 

                                 Таблица 3.2 
Стойности Кл.м.-БСт.351-27 

ср. ст. (Стюдент) 

Кл.м.-БСт.351-27 

ср. ст.(Проворов) 

Кл.м.-БСт.351-27 

ср. ст. 

Район Дибич 

Бр. изм. 75 108 112 

RMS (dx) 0.60 0.78 0.83 

RMS (dy) 0.59 0.88 1.01 

RMS (dh) 1.42 1.91 2.02 

K (dxdy) 0.073 -0.003 0.083 

K (dxdh) 0.115 0.173 0.135 

K (dydh) -0.145 -0.219 -0.091 

r (dxdy) 0.206 -0.004 0.099 

r (dxdh) 0.135 0.116 0.080 
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Обобщена графика на разликите в абсолютното 

положение на точките определени по класически и GNSS 
мeтоди 

ds-ПМ-БСт.351 RTK30s. 

ds-ПМ-БСт.351 RTK60s. 

ds-ПМ-БСт.27 RTK30s. 

ds-ПМ-БСт.27 RTK60s. 

ds-ПМ-БСт.351-27 RTK 
ср. ст. 

ds-ПМ-"ГеоНет" 
RTK60s. 
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r (dydh) -0.174 -0.131 -0.045 

3*σxy  0.333 0.288 0.282 

3*σxh  0.339 0.285 0.282 

3*σyh  0.336 0.285 0.282 

 

                                 Таблица 3.3 
Стойности Кл.м.- „ГеоНет“ 

ср. ст. (Стюдент) 

Кл.м.- „ГеоНет“ 

ср. ст.(Проворов) 

Кл.м.- „ГеоНет“ 

ср. ст. 

Район Дибич 

Бр. изм. 95 105 112 

RMS (dx) 1.21 1.31 1.36 

RMS (dy) 0.79 0.99 1.25 

RMS (dh) 3.28 3.29 3.59 

K (dxdy) -0.136 -0.192 -0.340 

K (dxdh) -0.802 -0.565 -0.802 

K (dydh) -0.077 -0.262 -0.337 

r (dxdy) -0.142 -0.149 -0.200 

r (dxdh) -0.201 -0.131 -0.165 

r (dydh) -0.030 -0.081 -0.075 

3*σxy  0.303 0.285 0.273 

3*σxh  0.294 0.288 0.276 

3*σyh  0.309 0.291 0.282 

 

 < 3 ,  < 3 ,  < 3 .dxdy dxdy dxdh dxdh dydh dydhr r r    

 

От данните в таблици 3.2 и 3.3 може да се направи изводът, че между 

координатните и височинни разлики, получени при сравняване на 

класически и GNSS методи не съществува корелационна връзка. 

Съгласно разработената в глава II т. 2.13. методика са направени 

изследвания, за да се провери вида на разпределението на разликите 

между класически и GNSS измервания. Получените резултати са 

представени в таблица 3.4 и Приложение № 3.  

                                    Таблица 3.4 
  Кл.м.-БСт.351-27 ср. 

ст. по (Стюдент) 

Кл.м.-БСт.351-27 ср. ст. по 

(Проворов/Шовене) 

  dx dy dh dx dy dh 

 
Район 

Брой измер 
вания 

положителни 

отрицателни 

100 
 

92 
 

100 
 

111 
 

109 
 

111 
 

+45 +46 +53 +50 +55 +56 

-55 -46 -47 -61 -54 -55 

 

Дибич 

 

допуск 

 

Ср.кв.откл. 

m (σ) 0.63 0.59 1.43 0.80 0.87 1.89 

Асиметрия 

(S) 0.21 0.19 -0.06 0.22 0.04 0.27 

Ексцес (Е) -0.84 -0.81 -0.88 -0.27 0.10 0.29 
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 <3S m S  

 <3E m E  

 

Емп. Асим. 

m(S) 0.24 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 

Емп.Ексцес 

m(Е) 0.46 0.48 0.46 0.44 0.45 0.44 

3m(S) 0.72 0.75 0.72 0.69 0.69 0.69 

3m(Е) 1.38 1.44 1.38 1.32 1.35 1.32 

χ2 (Р) разпр. 0.56 - 0.30 0.29 0.76 0.22 

        

  Кл.м.-RTK „ГеоНет“ 

по (Стюдент) 

Кл.м.-RTK „ГеоНет“ по 

(Проворов/Шовене) 

  dx dy dh dx dy dh 

 

Район 

Брой измер 

вания 

положителни 

отрицателни 

109 

 

99 

 

111 

 

112 

 

106 

 

111 

 

+56 +44 +64 +57 +46 +64 

-53 -55 -47 -55 -60 -47 

 

Дибич 

 

допуск 
 

 <3S m S  

 <3E m E  

 

Ср.кв.откл. 
m (σ) 1.26 0.80 3.33 1.35 0.99 3.33 

Асиметрия 

(S) -0.07 0.17 -0.49 -0.17 0.38 -0.49 

Ексцес (Е) -0.56 -0.60 -0.51 -0.26 0.18 -0.51 

Емп. Асим. 

m(S) 0.23 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 

Емп.Ексцес 

m(Е) 0.45 0.47 0.44 0.44 0.45 0.44 

3m(S) 0.69 0.72 0.69 0.69 0.69 0.69 

3m(Е) 1.35 1.41 1.32 1.32 1.35 1.32 

χ2 (Р) разпр. 0.67 0.30 0.12 0.83 0.01 0.12 

 

Проверката за вида на разпределението потвърждава хипотезата за 

наличие на нормален закон за разпределение на случайните величини. 

 

3.3. Обект 2 – „Района на ШУ „Еп. Константин Преславски“ , 

гр.Шумен“ 

Координатна и височинна система 

Координатната система, в която са извършени измерванията 

(класически) на точките от работната геодезическа основа е 1970 г. 

Височинната система е Балтийска. 

Данни за ползваните съществуващи и новоизградени точки 

Геодезическата основа в района на ШУ „Еп. Константин 

Преславски“  включва 42 точки, от които: 

 3  точки са от ГММП; 

 39  точки са от РГО.  

Стабилизирани са 36 нови точки. 
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Мрежата на работната геодезическа основа е развита в един клас 

(като първокласна РГО) – клас на точките по положение – седми и клас 

на точките по височина – седми. 

Методи на измерване, обработка и оценка на точността при 

класически измервания 

Изравнението на точките от РГО е извършено по метода на МНМК с 

програмен продукт Tplan в КС 1970 г. и Височинна система – 

Балтийска. В резултат на изравнението се получават следните 

резултати: 

 Средната квадратна грешка за единица тежест е Ме = 10.5
сс

; 

 Максимална средна квадратна грешка ms = 3.07 mm е в рт 9 (7); 

 Средната квадратна грешка по височина е 8.2 mm; 

 Максимална средна квадратна грешка mh = 5.67 mm  е в рт 104 (7). 

Получените координати в система 1970 г. са трансформирани в БГС 

2005 – тип на координатите UTM, зона 35. Измерванията и резултатите 

от изчисленията са представени в Приложение № 1. 

Методи на измерване, обработка и оценка на точността при GNSS 

измервания 

Геодезичните дейности са аналогични, както при обект 1. 

Координатната система, в която са извършени наблюденията в режим 

RTK е WGS 84, типа на координатите е UTM, зона 35. Списък с 

номерата на точките и техните координати и височини са дадени в 

Приложение № 1. На фигура 3.3 е дадена схема на мрежата. 
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Фиг. 3.3 Обект 2 – „Района на ШУ „Еп. Константин Преславски“ 

 

Направен е анализ и сравнение на получените координати и 

височини на точките от различните методи на измерване (класически и 

GNSS).  

В таблица 3.5 са представени получените резултатите от 

изследването в района с оценка на точността. 

 

Таблица 3.5 
  Сравнения (dx, dy, dh) 

  Кл.м.-

БСт.103 

RTK 30s 

Кл.м.-

БСт.103 

RTK 60s 

Кл.м.-

БСт.105 

RTK 30s 

Кл.м.-

БСт.105 

RTK 60s 

Кл.м.- 

БСт.103-

105 ср. ст. 

RTK  

Кл.м.-

„ГеоНет“ 

RTK 60s 

Район Бр. 

изм. 

ср.кв. гр. 

m (cm) 

ср.кв.гр. 

m (cm) 

ср.кв.гр. 

m (cm) 

ср.кв.гр. 

m (cm) 

ср.кв.гр. 

m (cm) 

ср.кв.гр. 

m (cm) 

 
ШУ 

 
35 

mx= 1.38 mx= 1.51 mx= 1.07 mx= 1.09 mx = 1.08 mx = 1.59 

my= 0.85 my= 1.00 my= 0.83  my= 0.82 my = 0.71 my = 1.47 

mh= 2.11 mh= 2.27 mh= 2.21 mh= 2.10 mh = 1.74 mh = 3.83 

ms= 1.62 ms= 1.81 ms= 1.35 ms= 1.36 ms = 1.29 ms = 2.16 

 

При оценката на точността при различните методи, както и 

различната продължителност на наблюдение в режим RTK, 

средноквадратните грешки на разликите в плановите координати и 
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височини се получават в рамките на допустимите стойности съгласно 

инструкцията. 

В Приложение № 2 са представени изчисленията, оценките на 

точността и съответните графики. 
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Фиг.3.4 Обобщени графики на разликите (dx, dy, dh и ds) на точките 

определени по класически и GNSS метод 

 

Съгласно разработената методика в глава II т. 2.13. са направени 

изчисления, за да се установи съществува ли функционална връзка 

между координатните и височинни разлики, получени при сравняване 

на класически и GNSS методи. Определени са средноквадратните 

грешки на n на брой измервания – RMS, корелационните моменти Kxy и 

корелационните коефициенти на координатните и височинни разлики. 

Резултатите са показани в таблици 3.6 и 3.7. 

                                 Таблица 3.6 
Стойности Кл.м.-БСт.103-105 

ср. ст. (Стюдент) 

Кл.м.-БСт.103-105 

ср. ст.(Проворов) 

Кл.м.-БСт.103-105 

ср. ст. 

Район ШУ „Еп. Константин Преславски“, гр.Шумен 

Бр. изм. 34 34 35 

RMS (dx) 1.09 1.09 1.08 

RMS (dy) 0.65 0.65 0.71 

RMS (dh) 1.63 1.63 1.74 

K (dxdy) -0.042 -0.042 -0.005 

K (dxdh) 0.130 0.130 0.048 

K (dydh) 0.108 0.108 -0.102 

r (dxdy) -0.060 -0.060 -0.007 

r (dxdh) 0.073 0.073 0.026 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

Р
аз

л
и

ки
 в

 c
m

 
Обобщена графика на разликите в абсолютното 

положение на точките определени по класически и GNSS 
мeтоди 

ds-ПМ-БСт.103 RTK30s. 

ds-ПМ-БСт.103 RTK60s. 

ds-ПМ-БСт.105 RTK30s. 

ds-ПМ-БСт.105 RTK60s. 

ds-ПМ-"ГеоНет" 
RTK60s. 

ds-ПМ-БСт.103-105 RTK 
ср. ст. 
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r (dydh) 0.103 0.103 -0.083 

3*σxy  0.513 0.513 0.513 

3*σxh  0.513 0.513 0.513 

3*σyh  0.510 0.510 0.510 

 

                                 Таблица 3.7 
Стойности Кл.м.- „ГеоНет“ 

ср. ст. (Стюдент) 

Кл.м.- „ГеоНет“ 

ср. ст.(Проворов) 

Кл.м.- „ГеоНет“ 

ср. ст. 

Район ШУ „Еп. Константин Преславски“, гр.Шумен 

Бр. изм. 30 27 35 

RMS (dx) 1.61 1.04 1.59 

RMS (dy) 0.93 0.74 1.47 

RMS (dh) 1.82 1.78 3.83 

K (dxdy) 0.769 0.293 1.143 

K (dxdh) -0.480 0.316 -1.706 

K (dydh) -0.757 -0.386 -2.432 

r (dxdy) 0.405 0.382 0.414 

r (dxdh) -0.163 0.171 -0.281 

r (dydh) -0.438 -0.296 -0.434 

3*σxy  0.511 0.492 0.492 

3*σxh  0.534 0.561 0.504 

3*σyh  0.445 0.528 0.444 

 

 < 3 ,  < 3 ,  < 3 .dxdy dxdy dxdh dxdh dydh dydhr r r    

 
От данните в таблици 3.8 и 3.9 може да се направи изводът, че между 

координатните и височинни разлики, получени при сравняване на 

класически и GNSS методи не съществува корелационна връзка. 

Съгласно разработената в глава II т. 2.13. методика са направени 

изследвания, за да се провери вида на разпределението на разликите 

между класически и GNSS измервания. Получените резултати са 

представени в таблица 3.8 и Приложение № 3. 

                                    Таблица 3.8 
  Кл.м.-БСт.103-105 

ср. ст. 

по (Стюдент) 

Кл.м.-БСт.103-105 ср. ст. по 

(Проворов/Шовене) 

  dx dy dh dx dy dh 

 

Район 

Брой измер 

вания 

положителни 
отрицателни 

35 

 

34 

 

35 

 

35 

 

34 

 

35 

 

+18 +16 +15 +18 +16 +15 

-17 -18 -20 -17 -18 -20 

 

ШУ 

 
допуск 

Ср.кв.откл. 

m (σ) 1.08 0.65 1.74 1.08 0.65 1.74 

Асиметрия (S) 0.07 -0.35 0.61 0.07 -0.35 0.61 

Ексцес (Е) -1.20 -0.76 -0.50 -1.20 -0.76 -0.50 



49 
 

 

 <3S m S  

 <3E m E  

 

Емп. Асим. 

m(S) 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

Емп.Ексцес 

m(Е) 0.71 0.72 0.71 0.71 0.72 0.71 

3m(S) 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 

3m(Е) 2.13 2.16 2.13 2.13 2.16 2.13 

χ2 (Р) разпр. 0.96 0.91 0.14 0.96 0.91 0.14 

        

  Кл.м.-RTK 

„ГеоНет“ 

по (Стюдент) 

Кл.м.-RTK „ГеоНет“ 

по (Проворов/Шовене) 

  dx dy dh dx dy dh 

 

Район 

Брой измер 

вания 

положителни 

отрицателни 

35 

 

33 

 

31 

 

32 

 

32 

 

31 

 

+17 +16 +12 +18 +16 +12 

-18 -17 -19 -14 -16 -19 

 

ШУ 

 
допуск 

 

 <3S m S  

 <3E m E  

 

Ср.кв.откл. 

m (σ) 1.59 0.95 1.80 1.05 0.82 1.80 

Асиметрия (S) 0.93 0.93 0.21 -0.47 0.51 0.21 

Ексцес (Е) 0.99 0.54 -0.90 -0.75 -0.65 -0.90 

Емп. Асим. 

m(S) 0.39 0.40 0.41 0.40 0.40 0.41 

Емп.Ексцес 

m(Е) 0.71 0.73 0.74 0.73 0.73 0.74 

3m(S) 1.17 1.20 1.23 1.20 1.20 1.23 

3m(Е) 2.13 2.19 2.22 2.19 2.19 2.22 

χ2 (Р) разпр. 0.23 0.61 0.04 0.19 0.79 0.04 

 

Проверката за вида на разпределението потвърждава хипотезата за 

наличие на нормален закон за разпределение на случайните величини. 

 

3.4. Геодезическо заснемане и трасиране на подробни точки с 

GNSS 

За геодезическото заснемане и трасиране на подробни точки е 

използвана РГО, описана в т. 3.3. 

В района на шуменския университет са маркирани 35 подробни 

точки, които впоследствие са заснети чрез преки геодезични измервания 

по полярен метод с тотална станция Leica TCR 405 power. Координатите 

на подробните точки са изчислени и изравнени с програмен продукт 

Tplan в координатна система 1970 г. и височинна система – Балтийска. 

Получените координати в система 1970 г. са трансформирани в БГС 

2005 – тип на координатите UTM, зона 35. Списък с номерата на 

точките и техните координати са дадени в Приложение № 1. На фигура 

3.5 е дадена схема на подробните точки. 
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Извършени са наблюдения с перманентната GNSS мрежа на Trimble 

в режим RTK. Точките са измерени с интервал на запис 1 sec. и с 

продължителност от 60 sec.  

Координатната система, в която са извършени наблюденията в 

режим RTK е WGS 84, типа на получените координати е UTM, зона 35. 

 

 
 

Фиг. 3.5 Схема на подробните точки 

 

При измерванията в режим RTK, подробни точки 103, 105, 106 (в 

близост до сграда) и подробна точка 129 (ръб от сграда) не можаха да 

получат фиксирано решение, точността беше много ниска и 

измерването изобщо не се осъществи.  

Направен е анализ и сравнение на получените координати и 

височини на точките от различните методи на измерване (класически и 

GNSS). 

В таблица 3.9 са представени получените резултатите от 

изследването в района с оценка на точността. 
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                          Таблица 3.9 
 Сравнения (dx, dy, dh) 

 Кл.м.-„ГеоНет“ 

RTK 60s 

Кл.м.-„ГеоНет“ 

RTK 60s 

Район ШУ ШУ 

Бр. 
изм. 

31 30  
(без пт.100) 

 

ср.кв.гр. 

m (cm) 

mx = 1.75 mx = 1.24 

my = 2.91 my = 2.20 

mh = 4.42 mh = 1.96 

ms = 3.40 ms = 2.53 
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Графика на разликите по ос Х на точките определени по 
класически и GNSS мeтоди 
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Графика на разликите по ос Y на точките определени по 
класически и GNSS мeтоди 

dY-ПС-"ГеоНет" RTK60s. 
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Фиг.3.6 Графики на разликите (dx, dy, dh и ds) при геодезическо 

заснемане на подробни точки 

 

Сравняваме с каква точност биха се трасирали подробни точки, като 

използваме заложените параметри в инструментите. 

От направените изчисления се получават следните резултати: 

  При трасиране с GNSS в режим RTK и използване на 

перманентната мрежа на Trimble – „ГеоНет“, средната грешка в 

положение mS е 3.80 cm. При страна S от порядъка на 30 кm. 

  При трасиране с GNSS в режим RTK и използване на 

потребителска базова станция (например т.103 от РГО в района на ШУ 

„Еп. Константин Преславски“   и средно разстояние 100 m), средната 

грешка в положение mS е 0.81 cm. 
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точките определени по класически и GNSS мeтоди 

ds-ПС-"ГеоНет" 
RTK60s. 
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  При трасиране по класически метод с тотална станция Leica TCR 

405 power, и средно разстояние 100 m., средната грешка в положение mS 

е 0.32 cm. 

От направените изследвания се установява, че GNSS могат да се 

използват за заснемане и трасиране на подробни точки, свързани с 

обекти на открити места. За заснемане на точки от контурите на сгради 

и имотни граници в населени места, където има препядствия и се 

реализира фактора многопътност за спътниковите сигнали, 

използването на GNSS в режим RTK е затруднено. В тeзи случаи е 

необходимо да се комбинират GNSS измерванията с класическите 

измервания  с тотална станция (с призма и безпризмено), които 

позволяват по-голяма гъвкавост и постигане на крайните резултати. 

Изводи и обобщения към глава трета 

На базата на направените изследвания, сравнения и анализи между 

класическите и GNSS методи, може да се направят следните изводи: 

1. Направените експериментални изследвания съгласно методиките, 

разработени в глава втора на обект 1 и обект 2 показват, че разликите в 

резултатите от класическите и GNSS методи не са корелирани и видът 

на разпределението им следва нормалният закон.  

2. Измерванията с GNSS приемник в режим RTK с използване на 

перманентна и потребителска базова станция и получените резултати 

показват, че те могат успешно да се използват за създаване на РГО, като 

се спазва технологията на методиката, описана в глава втора т.2.14.  

3. Измервания с един GNSS приемник в режим RTK с използване на 

перманентна мрежа може да се използва за геодезическа снимка и 

трасиране на подробни точки съгласно предложената методика в глава 

втора т. 2.15.  При точки, намиращи се в близост до сгради, висока 

растителност, електропроводи и други препятствия се наблюдават 

отклонения в точността на получените резултати, решенията не са 

фиксирани, а плаващи. 

4. Измерванията с един GNSS приемник в режим RTK притежават 

потенциала да заместят класическите методи при създаване на РГО, 

геодезични снимки и трасиране на обекти със своята ефективност от 

страна на фактора точност, време и човешки ресурс.  

 

 

 



54 
 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

1. Развитието на спътниковите навигационни методи в геодезията 

дава възможност на GNSS технологиите в режим RTK след 

разработването на подходящи методики да се приложат за създаване на 

РГО, геодезическо заснемане и трасиране на обекти. 

2. С въвеждането и развитието на GNSS, и перманентните 

геодезични мрежи, измерванията в режим RTK стават много по-бързо и 

точно. Анализът и оценката на точността, оптималното планиране, 

изборът на разположението на точките от геодезичната мрежа, 

продължителността на сесията и интервала на записа са от 

изключително значение за повишаване на ефективността и качеството 

на извършените наблюдения с GNSS. 

3. За създаване на РГО, геодезическо заснемане и трасиране на 

обекти с GNSS в режим RTK са разработени конкретни методики за 

ефективното им приложение.  

4. Разработена е методика за анализ и оценка за наличие на груби 

грешки, систематически грешки, закона на разпределение на 

резултатите от сравнението между класически и GNSS измервания и 

техните грешки. 

5. Резултатите от проведените експериментални изследвания 

съгласно разработените методики показват, че разликите в резултатите 

от класическите и GNSS измервания не са корелирани и следват 

нормалния закон за разпределение. GNSS в режим RTK може да се 

използват за създаване на РГО, геодезическо заснемане и трасиране на 

обекти. 
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IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дисертационния труд са направени обзор, анализ и оценка на 

класическите и GNSS методи за създаване на РГО, геодезическо 

заснемане и трасиране на обекти. 

Изследвана е възможността за прилагане на GNSS в режим RTK с 

използване на перманентна и потребителска базова станция за създаване 

на РГО, геодезическо заснемане и трасиране на обекти. 

Разработена е методика за изследване, анализиране и извършване на 

оценка за наличие на груби и систематически грешки на направените 

сравнения между класически и GNSS методи. Наред с това е изследван 

и въпросът с нормалното разпределение  на резултатите от сравнението 

и техните грешки. 

Предложена е методика за измерване на точки от РГО, която се 

състои в извършване на GNSS измервания в режим RTK чрез 

използване на двучестотен приемник.  

Разработена е методика за геодезическо заснемане и трасиране на 

подробни точки чрез използване на двучестотен GNSS приемник в 

режим RTK. 

На базата на теоретичните постановки са реализирани 

експериментални изследвания, показващи, че разликите в резултатите 

от класическите и GNSS методи следват нормалния закон за 

разпределение на грешките. 

От получените резултати и направените изводи се стига до основния 

извод: Измерванията с двучестотен  GNSS приемник в режим RTK с 

използване на перманентна и потребителска базова станция и интервал 

на запис 1 секунда могат успешно да се използват за създаване на РГО, 

геодезическо заснемане и трасиране на обекти, като се спазва 

технологията на разработените методики. Измерванията с двучестотен 

GNSS приемник в режим RTK притежават потенциала да заместят 

класическите методи при създаване на РГО, геодезическо заснемане и 

трасиране на обекти с изключение на особени случаи. Разликите, 

получени при сравняване на измерванията от класическите и GNSS 

методи е в допустимите граници в равнинно и височинно положение, 

съгласно изискването в Инструкция РД-02-20-25/20.09.2011 г. за 

определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни 

спътникови системи.  

От направените изследвания, анализи и получените резултати може 

да се направи извода, че поставените в началото цел и задачи на 

дисертационния труд са изпълнени. 
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V. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

При разработването на дисертационния труд са постигнати научно-

приложни и приложни приноси: 

 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ  

1. Направени са обстоен анализ и оценка на спътниковите 

навигационни методи, GNSS методите за определяне на координати на 

точки в режим RTK с използване на потребителска и перманентна 

базова станция. Въз основа на направения анализ е предложен като най-

подходящ на този етап за създаване на РГО, геодезическо заснемане и 

трасиране на обекти да се използва кинематичния метод в режим RTK.  

2. Разработена е методика за статистически анализ и оценка на 

разликите от измервания, получени по класически метод и GNSS в 

режим RTK. 

3. Разработена е методика за създаване на РГО, геодезическо 

заснемане и трасиране на обекти с GNSS в режим RTK при различна 

продължителност на измерванията.  

  

ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. Извършени са реални експериментални изследвания на обекти от 

територията на Североизточна България, доказващи достоверността на 

разработените методики за приложение на GNSS в режим RTK за 

създаване на РГО, геодезическо заснемане и трасиране на обекти. 
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