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Тема 3. Качество на данните при хидрографско изследване 

 

1. Качество на данните 

Качеството е свързано с "годност за употреба". Тя е свързана със степента, до която 

дадена група от данни или резултатът от изчисленията – картата, отговарят на нуждите на 

лицето, което го оценява. Грешката е разликата между измерените (фактически) и 

истинските данни. Грешката е основен проблем за качеството. За да се даде възможност за 

цялостна оценка на качеството на данните от изследванията, е необходимо да се записва 

или документира определена информация заедно с данните от проучването. Такава 

информация е важна, за да може да се използват данни от различни проучвания, с 

различни изисквания. Процесът на документиране на качеството на данните се нарича 

"приписване на данни", а информацията за качеството на данните се нарича метаданни. 

Метаданните трябва да съдържат поне информация за: 

 Изследването като цяло, например дата, площ, използвано оборудване, име на 

платформата за наблюдение; 

 Използвана геодезическа референтна система, включително връзките с WGS 84, 

ако се използва локална координатна система; 

 Процедури и резултати от калибрирането; 

 Скорост на звука; 

 Постигнатите точности и съответните нива на доверие. 

Метаданните е за предпочитане да бъдат в цифров вид и неразделна част от 

протокола от проучването. Ако това не е възможно, подобна информация трябва да бъде 

включена в документацията на изследването. Качеството на данните може да се постигне 

чрез:  

 Автоматичен (неинтерактивен) контрол на качеството: По този начин 

получените координати (т.е. позиции и дълбочини) трябва да се контролират автоматично 

от програма, използваща подходящи статистически алгоритми, които са документирани, 

тествани и дават точни резултати. 

 Ръчен (интерактивен) контрол на качеството: При него се препоръчва 

използването на 3-D инструменти за визуализация.   Интерактивната система за обработка 

трябва да предлага различни режими за визуализация, например диаграма на дълбочините, 

единичен профил, единичен лъч, образи за обратно разсейване и т.н. Също така трябва да 

позволи визуализирането на данните от изследването във връзка с друга полезна 

информация, например бреговата линия, помощни средства за навигация и др. 

Редактирането на данни следва да бъде възможно във всички режими и да включва одитна 

проверка.  
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1.1. Диаграми за надеждност на морската карта 

Традиционно качеството на батиметричните данни е субективна процедура. За даден 

потребител качеството на представените данни се оценява чрез диаграмата за надеждност 

на морската карта. Тази диаграма е добавена в морската карта и показва изследваните 

зони, заедно с някои подробности, например мащаб, разстояние между редовете, година на 

изследване. 

Първоначалната концепция на диаграмата за надеждност е да се класифицира 

качеството на данните от изследването и да се изобразят различните класификации на 

диаграмата по отношение на добро, справедливо или лошо качество. Диаграмата е 

предназначена да предостави на моряка възможност да прецени опасността от отклонение 

от препоръчаната посока. Ако данните са твърде сложни, диаграмите за надеждност стават 

трудни за представяне като картографска дейност, податлива на грешки в строителството, 

и използването й ще бъде пренебрегнато от заинтересуваните лица.  

 

1.2. Зони на доверие (ZOC – Zones of Confidence)  

Концепцията ZOC е разработена от IHO (International Hydrographic Organization), за 

да осигури средството за класифициране на батиметричните данни. ZOC осигуряват 

проста и логическа способност да покажат на потребителя увереността, която 

националният орган за картографиране поставя върху всяка отделна селекция от 

батиметрични данни. Целта е да се класифицират зоните за навигация, като се 

идентифицират различните нива на доверие, които могат да се поставят в базисните данни, 

като се използва комбинация от следните критерии: 

 Точност на дълбочина и позиция; 

 Достоверност на търсенето на морското дъно; 

 Съответствие с одобрен план за качество. 

Съгласно тази концепция са разработени шест зони на доверие: 

1.2.1. ZOC A1 – Данни за местоположението и дълбочината, събрани в съответствие 

с посочените процедури и точности. Проучвания, проведени с помощта на призната 

технология, с цялостно изследване на район, с цел да се гарантира, че всички значими 

характеристики се откриват и се измерват дълбочините. Поради интензивността на 

събирането на данни и значителното време, необходимо за постигането на този стандарт, 

може да се очаква, че данните с рейтинг ZOC A1 най-вероятно ще покажат критични 

канали, зони за задържане, области с минимално отстояние под кил, навигационни канали, 

пристанища и пристанищни подходи. 

1.2.2. ZOC A2 – Данни за местоположението и дълбочината, събрани в съответствие 

с посочените процедури и точности. Проучване, проведено с помощта на призната 

технология, с пълно изследване на район, предприето с цел да се гарантира, че всички 

значими характеристики се откриват и се измерват дълбочините. Въпреки че точността на 
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позицията и дълбочината не е толкова висока, колкото ZOC A1, покритието на морското 

дъно е такова, че потребителят да има високо ниво на доверие в качеството на данните.  

1.2.3. ZOC B – Данни за местоположението и дълбочината, събрани в съответствие с 

посочените процедури и точности. Въпреки това не е постигнато пълно изследване в 

района и може да съществуват неизследвани характеристики, които са опасни за навигация 

на повърхността. Този ZOC показва разумно ниво на доверие в качеството на данните. 

ZOC B има същата точност на позицията и дълбочината, изисквана за ZOC A2 и би се 

прилагала към съвременни проучвания на морското дъно.  

1.2.4. ZOC C – Точност на позицията и дълбочината, по-малка от тази, постигната за 

ZOC B. Данните за дълбочината могат да произхождат от източници, различни от 

контролирано, систематично хидрографско изследване. Не е постигнато пълно изследване 

на района и могат да се очакват дълбочинни аномалии.  

1.2.5. ZOC D – Данните за местоположението и дълбочината са с много ниско 

качество или не могат да бъдат оценени поради липса на допълнителна информация. Не е 

постигнато пълно проучване на района и могат да се очакват големи аномалии в 

дълбочината. 

1.2.6. ZOC U – Качеството на батиметричните данни все още не е оценено [81].   

 

ТАБЛИЦА 1.1 

Категория зони на доверие в данните 

 

1 2 3 4 5 

ZOC Точност 

на 

позицията  

Точност на 

дълбочината  

 

Покритие на 

морското дъно  

Типични характеристики 

на изследването  

A1 ± 5m = 0.50 + 1% d (d - 

дълбочина) 

Проведено е 

изследване в цялата 

област. Всички 

значими 

характеристики на 

морското дъно са 

имали измерени 

дълбочини. 

 

 

Контролирано, 

систематично изследване с 

висока точност на 

позициониране и дълбочина, 

постигната с помощта на 

DGPS или минимум три 

висококачествени линии на 

позициониране (LOP) и 

многопрофилна, канална или 

механична система. 

  Дълбочина 

(м) 

10 

30 

100 

1000 

Точност  

(м) 

± 0.6 

± 0.8 

± 1.5 

± 10.5 

A2 ± 20m = 1.00 + 2% d Проведено е Контролирано, 
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  Дълбочина 

(м) 

10 

30 

100 

1000 

 

Точност  

(м) 

± 1.2 

± 1.6 

± 3.0 

± 21.0 

изследване в цялата 

област. Всички 

значими 

характеристики на 

морското дъно са 

имали измерени 

дълбочини. 

 

систематично изследване с 

висока точност на 

позициониране и дълбочина, 

по-малка от ZOC A1, и 

използване на съвременна 

антена и сонарна или 

механична система. 

B ± 50m = 1.00 + 2% d Пълното изследване 

в областта не е 

постигнато; могат да 

съществуват 

неизследвани 

характеристики на 

морското дъно. 

Контролирано, 

систематично изследване, 

постигащо подобна 

дълбочина, но по-малка 

точност на позициониране 

от ZOC A2, използвайки 

съвременна антена, но без 

сонарна или механична 

система. 

  Дълбочина 

(м) 

10 

30 

100 

1000 

 

Точност  

(м) 

± 1.2 

± 1.6 

± 3.0 

± 21.0 

C ± 500m = 2.00 + 5% d Пълното изследване 

в областта не е 

постигнато; могат да 

се очакват 

дълбочинни 

аномалии. 

Изследване с ниска точност 

или данни, събрани на базата 

на възможности като 

измерване на дълбочини при 

преминаване. 

  Дълбочина 

(м) 

10 

30 

100 

1000 

 

Точност  

(м) 

± 2.5 

± 3.5 

± 7.0 

± 52.0 

D По-лошо 

от ZOC C 

По-лошо от ZOC C  Лошо качество или данни, 

които не могат да бъдат 

оценени поради липса на 

информация. 

U  Неоценени   
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1.3. Производство на данни 

Данните от направените изследвания (проучвания) могат да бъдат представени както 

в цифров, така и в аналогов вид.  

 

 

 

Фигура 1.2. Схема на цифровото производство 

 

Цифровите данни трябва да бъдат в определен формат, за да могат да бъдат 

директно импортирани в основната база данни. Тъй като всяко изследване обикновено 

включва многобройни поддържащи документи и файлове с цифрови данни, продуктите 

трябва ясно да бъдат етикетирани по начин, който е едновременно описателен и 

интуитивен за хидрографския персонал.  

Данните в аналогов вид (обработени ръчно) трябва да бъдат ясни, кратки и четливи, 

да са правилно обозначени и маркирани. 

След като данните бъдат събрани, обработени и изобразени под формата на "гладки 

листа" (ръкопис в цифров вид), крайните резултати се изпращат до хидрографската 

служба. Те обикновено трябва да включват [81]:  

 Хартиени листи; 

 Цифрови файлове с атрибути; 

 Сурови и обработени батиметрични данни; 

 Файлове за приливите и отливите, скоростта на звука и конфигурацията на 

плавателния съд; 

 Файлове с данни за странично сканиране; 

 Описателен доклад и допълнителни доклади; 

 Полеви дневници и документация за обработката; 

 Документация за калибриране. 

 

 

 



6 
 

1.4. Морска информационна система (Nautical Information System – NIS) 

Морската информационна система е комбинация от квалифицирани лица, 

пространствени и описателни данни, аналитични методи и компютърен софтуер и хардуер 

– всички те са организирани за автоматизиране, управление и предоставяне на информация 

чрез представяне на хартиени и цифрови карти. Преди това основното използване на 

базите от данни с морски карти е в производството на хартиени такива. С напредъка в 

навигационните технологии се поставят нови изисквания за точност, надеждност и 

формата на морските карти. Позиционната точност на морските карти трябва да отговаря 

на повишената точност на глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС). За да се 

извлече максимална полза от динамиката на съвременните методи за определяне на 

местоположение, необходимостта от цифрова карта е възникнала паралелно с 

традиционните печатни морски карти. Международният стандарт за цифрови 

хидрографски данни е разработен от Международната хидрографска организация. S-57 е 

официален стандарт на IHO, приет през ноември 2000 г., който трябва да се използва за 

обмен на цифрови хидрографски данни между националните хидрографски служби и за 

разпространението на цифрови данни и продукти. Най-значимият цифров продукт, 

предоставян във формат S-57, е електронната навигационна карта (Electronic navigational 

charts – ENC). Морската информационна система (NIS) има четири основни функционални 

подсистеми: 

 

 

 

Фигура 1.3. Функционални подсистеми на NIS 

 

 Въвеждане на данни. Подсистемата за въвеждане на данни позволява на 

потребителя да заснеме, събира и трансформира пространствени и тематични данни в 

цифрова форма. Входните данни обикновено се получават от комбинация от хартиени 
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карти, въздушни снимки, дистанционно разпознати изображения, доклади, документи за 

проучвания и др. 

 База данни – съхранение и извличане. Подсистемата за съхранение и извличане 

на данни организира пространствените данни и атрибутите им във форма, която позволява 

тя бързо да бъде извлечена от потребителя за анализ и бързо и точно да се актуализира 

базата данни.  

 База данни – манипулация и анализ. Подсистемата за манипулиране и анализ на 

данни позволява на потребителя да дефинира и изпълнява пространствени и атрибутни 

процедури за генериране на получената информация. Тази подсистема обикновено се 

смята за сърцевината на ГИС и обикновено я отличава от други информационни системи 

за бази данни и компютърни системи за проектиране (CAD). 

 Изход за данни. Подсистемата за извеждане на данни позволява на потребителя 

да генерира графични изображения, обикновено карти и таблични доклади, представящи 

получените информационни продукти.  

Съществуват четири компонента на Морската информационна система –  данни, 

хардуер, софтуер и потребители (Фиг. 1.4). Компонентите трябва да бъдат интегрирани, да 

бъдат свързани помежду си и да работят заедно, за да подпомогнат управлението и анализа 

на пространствени или картографски данни. 

 

 
 

Фигура 1.4. Компоненти на NIS 

 

 Данни. Всички данни в базата данни са или пространствени, или атрибутни данни. 

Пространствените данни ни казват къде се случва нещо. Данните за атрибутите показват 

какво се случва, те ни показват естеството или характеристиките на пространствените 

данни. 

 Хардуер. Компютърният хардуер трябва да може да поддържа вход, изход, 

съхранение, извличане, показване и анализ на данни.  

 Софтуер. Използваният софтуер трябва да бъде динамичен и да има голямо 

разнообразие от функционални възможности. 

 Потребители. Терминът "потребител" може да се отнася до всяко лице, което ще 

използва морската информационна система. 
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1.4.1. Процес на съставяне 

 Съставянето на данни включва събирането на всички пространствени и атрибутни 

данни в NIS. Данните от картата с общи проекции, мащаби и координатни системи трябва 

да бъдат обединени, за да се създаде централизирана база данни на NIS. Данните също 

трябва да бъдат проверени за съвместимост по отношение на съдържанието и времето за 

събиране на данни. В крайна сметка данните ще се съхраняват в NIS в съответствие със 

специфичните изисквания за форматиране, определени от потребителя и избраната 

софтуерна / хардуерна среда. 

Когато всички общи изисквания за данни са зададени от потребителя, се създава т.н. 

"основна (базова) карта". Базовата карта е набор от стандартни изисквания за данни. Тя 

предоставя точни стандарти за географски контрол и също така определя модел или 

шаблон, който се използва за оформяне на всички данни в съвместима форма. Базовата 

карта не е непременно карта, а представлява цялостен набор от стандарти, създадени и 

приети, за да се гарантира качествен контрол на пространствените и атрибутни данни, 

съдържащи се в NIS. 

 

 

 

Фиг. 1.5.  Процеси за съставяне на морски карти 

 

След като данните бъдат събрани и се зададат параметрите на основната карта, 

потребителят трябва да обработи тези данни в компютърно съвместима форма. Този 

процес, наречен "преобразуване" или "цифровизация" (дигитализиране), преобразува 

хартиените карти в цифрови. Дигитализирането може да се извърши с помощта на 

различни техники – чрез сканиране или  дигитализиране на линии, като се използва таблет 

и проследяваща писалка. Дигитализирането опростява картографските данни в групи от 

точки, линии или клетки, които могат да се съхраняват в компютъра. 

Традиционната картографска работа се основава на разделяне на цветовете и 

използване на ръчни процеси и техники. Тя може да бъде разделена на шест компонента: 

 Съставителска работа. Избор на събраната информация за изготвяне на ново 

издание на хартиена карта. 

 Генериране на изображения. Процесът на присвояване на типа, формата и 

структурата на символите на картата. 

 Регистрация на изображения. Техниката, която гарантира, че отделните цветови 

компоненти се вписват взаимно в картата. 
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 Копиране в мащаб. Операцията се използва за произвеждане на позитиви и 

негативи чрез процес на пряк контакт. 

 Разделяне / комбинация от изображения. Използваните техники за производство 

на многоцветни карти чрез последователно отпечатване на няколко отделни цветни 

компонента. 

 Печат. Графиките се отпечатват чрез офсетов литографски процес. 

Квазиавтоматичната картография е комбинация от ръчно и компютърно 

подпомагани техники, използвани за производството на хартиена карта. Въпреки това той 

съдържа стъпките, споменати по-горе, но някои от тях се извършват с автоматични 

средства. 

Компютърно подпомагана картография: За да се подобрят услугите и да се 

отговори на нарастващите изисквания за морски карти, се използват и системи за 

картографиране с помощта на компютър. Въвеждането на компютърно подпомагано 

картографиране и развитието на географските информационни системи добавя нови 

измерения към картографските техники и използването на пространствени данни. 

Картографските стъпки с помощта на компютър обикновено се разделят на: 

 Придобиване и въвеждане. Цифровите данни обикновено се получават от 

различни източници, например цифрови файлове или сканиране на стари морски карти. 

 Проверка. Всички входящи данни се проверяват за различни формати, мащаб и 

кодиране на особености и т.н. 

 Редактиране и приписване. Основните задачи включват осигуряване на 

топологична точност и изобразяване на характеристиките съгласно картографските 

цифрови стандарти. Оригиналните ръкописи, които са сканирани, изискват георефериране 

и интерактивно редактиране. Целият текст или поясненията на картата се добавят 

интерактивно. 

 Контрол на качеството. Използва се процес на филтриране за създаване на 

отчетен документ, който проверява проекта за пълнота и правилно изобразяване на 

характеристиките. Контролът на качеството гарантира, че картата отговаря на проектните 

спецификации и че цифровите данни съответстват на картографските цифрови стандарти 

(Cartographic Digital Standards – CDS). Всички карти се рецензират от картографите преди 

публикуването им. 

 Печат. За печат се създава окончателен файл. Модерният процес на офсетов печат 

може да бъде едноцветен или може да отпечатва няколко цвята последователно [81].  

 

1.4.2. Представяне 

Реалният свят е твърде сложен, за да бъде напълно описан, затова трябва да се 

използва опростен, много специфичен поглед към реалния свят. Това може да се постигне 

чрез моделиране на реалността. Представянето на хидрографска информация може да 

варира, за да отговаря на конкретна употреба (например може да бъде представено 
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графично, използвайки условни знаци или в текстова форма). Следователно представянето 

на информация следва да бъде независимо от нейното съхранение. Концепцията за 

съхраняване на информация, независимо от представянето, осигурява по-голяма гъвкавост. 

Това позволява да се използват едни и същи данни за много цели, без да се налага промяна 

в нейната структура или съдържание. По този начин описаният модел може да бъде 

свързан с много различни модели на представяне. Например електронните и хартиените 

навигационни карти представят едни и същи основни данни по различни начини чрез 

различни модели на представяне. 

 Хартиени морски карти. Морска карта е графично изображение, което показва 

естеството и формата на крайбрежието, дълбочините, общия характер и конфигурация на 

морското дъно, местата на опасност за корабоплаване, местата на приливите и отливите, 

местоположенията на изкуствени средства за навигация и характеристиките на земния 

магнетизъм [75]. В допълнение към основните елементи картата е работен документ, 

използван от потребителя като „пътна карта“ и работен лист и е от съществено значение за 

безопасното корабоплаване. Също така тя се използва за определяне на плавателни 

курсове по най-краткия и най-икономичния безопасен маршрут. 

Отпечатаните карти представят цялата важна информация, с подходящи условни 

знаци и описателни картографски информационни текстове. Обемът на информацията е 

ограничен поради размера на картата, както и от аспектите на четливостта й. Един от най-

важните аспекти на подготовката на данните, които трябва да бъдат публикувани на 

отпечатаната карта, е картографската генерализация и картографското редактиране на 

данните. 

 Цифрови карти. Цифровите морски карти представляват стандартизирана база 

данни по отношение на съдържание, структура и формат, както е показано на фиг. 1.6. 

 

 

 

Фиг. 1.6. Типове и формати на цифровите морски карти 

 

Те са ново навигационно средство, което може да осигури значителни ползи за 

морската навигация, безопасността и търговията. Системите за цифрови карти комбинират 
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както географските, така и текстовите данни като удобен оперативен инструмент. Като 

автоматизирана система за вземане на решения, способна непрекъснато да определя 

позицията на плавателния съд по отношение на земята, обектите на картата, помощните 

средства за навигация и невидимите опасности, ENC (Electronic Navigation Chart) е 

навигационна система в реално време, която интегрира разнообразна информация, която 

се показва и тълкува от потребителя. Тази система представлява изцяло нов подход към 

морската навигация. 

 Векторни карти 

ENC: Електронната навигационна карта (Electronic Navigational Chart) представлява 

векторна информация, отговаряща на спецификацията на продукта IHO S-57 ENC по 

отношение на съдържанието, структурата и формата. Тя съдържа цялата информация за 

картата, необходима за безопасна навигация, а също така може да съдържа и допълнителна 

информация, която е на хартиен носител (например посоките на плаване). Използва се 

заедно с Електронната система за изобразяване на карти и информация (ECDIS)  от 

хидрографските служби. Като цяло, S-57 ENC е обектно-ориентиран, структурно слоен 

набор от данни, проектиран за редица хидрографски приложения. Както е дефинирано в 

IHO S-57, Издание 3, данните се състоят от поредица от точки, линии, характеристики и 

обекти. Минималният размер на данните представлява "клетка", която е сферичен 

правоъгълник (т.е. ограничен от меридиани и паралели). Съседните клетки не се 

припокриват. Мащабът на данните, съдържащи се в клетката, зависи от навигационната 

цел (например обща, крайбрежна, подход, пристанище). Размерите на клетката нямат 

ограничение, докато количеството цифрови данни, съдържащи се в дадена клетка, е 

ограничено до размер от 5 Mb. 

DNC: Цифровата (Дигитална) морска карта (Digital Nautical Chart) е векторна база 

данни на избрани морски характеристики, които могат да бъдат използвани с интегрирани 

на борда на плавателния съд навигационни системи или друг тип географски 

информационни системи (ГИС). Подобно на IHO S-57 ENC, DNC базата данни се състои 

от точки, линии и полигони, които съдържат информация относно хидрографията, 

навигационната помощ,  особеностите на земята, дълбочините, препятствията и т.н., 

съхраняваща се като тематичен слой с геореферирани свойства. Данните са организирани в 

поредица от „библиотеки“, групирани по различни показатели (например общи, 

крайбрежни, подходи и пристанища). В концепцията на ECDIS (Electronic Chart Display 

and Information System), DNC е Система за електронна навигационна карта (SENC), която 

съдържа определени данни и характеристики. 

 Растерни карти. Растерната морска карта представлява геореферирана растерна 

база данни. Растерното изображение е общ термин за компютърно изображение, съставено 

от правоъгълна мрежа от цветни точки наречени пиксели. Тези растерни изображения 

обикновено се генерират, като се вземе оригиналната карта и се сканира, за да се създаде 

цифрово изображение на съответната карта. Извършва се георефериране – привързване на 
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растерното изображение към съответна координатна система. По този начин компютърът 

може да свърже пикселната позиция с географската ширина и дължина. Въпреки това 

системата не познава подробностите на характеристиките и детайлите (като крайбрежната 

линия) в растерните изображения, които показва. Растерните карти се получават чрез 

сканиране с висока разделителна способност. Добавят се и метаданни, описващи картата – 

нейната база данни, проекция и друга информация за картата и цифровия файл. 

Графичен формат на хидрографската карта. HCRF (Hydrographic Chart Raster 

Format): Това е форматът, разработен от хидрографската служба на Обединеното кралство 

(UKHO) използван за Адмиралтейска растерна карта (ARCS) и австралийската 

хидрографска служба за нейната морска карта. Растерните морски карти имат същите 

стандарти за точност и надеждност като хартиените карти. 

BSB Format: Форматът (BSB) е едно или повече растерни изображения, 

компресирани в ефективен пакет, който е придружен от подробности за картата в пакета. 

Тези подробности за картата включват географска ширина и дължина, мащаб, единици за 

дълбочина, име на картата и др. 


