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УВОД 

Настоящата дисертация акцентира и поставя за цел предлагане  на 

оптимизирана технология за гравиметрични измервания и тяхната 

обработка. Обърнато е внимание на актуалните методи на измерване и 

тяхната обработка, разгледано е съвременното състояние на Държавната 

гравиметрична мрежа на Република България. Целта се реализира чрез 

решаване на следните задачи: Equation Chapter 1 Section 1 

1) Изследване на наличните съвременни технологии за гравиметричи 

измервания и обработки за геодезически цели 

2) Обосновка и предложение за оптимални схеми на измерване и 

поддържане на Еталонна гравиметрична мрежа и Държавна 

гравиметрична мрежа. 

3) Препоръки за необходимата точност на релативните гравиметрични 

измервания за целите на геодезията във връзка с необходимата точност 

на гравиметричните данни за решаване за основни геодезически задачи. 

4) Полагане на основи за един начален етап от възстановяването, 

обновяването и/или създаването на нов еталонен гравиметричен 

полигон. 

Теоретичната част засяга основни положения от обща теория на 

абсолютните и релативни гравиметрични измервания. Последвалите части 

описват абсолютни и релативни инструменти, схеми на измерване и 

източници на грешки, съпътстващи гравиметричните измервания. Отделено 

е внимание и на гравиметричните мрежи и системи, като подробно е 

разгледано историческото развитие и съвремнно състояние на Държавната 

гравиметрична мрежа. Разгледана е оптимизрана технология за изграждане 

и поддържане на гравиметрична калибрационна линия, за ДГрМ и ДНМ. 

В практическата част са дадени общи характеристики на района, 

извършените измервания с инструменти ГАК-7Т №524, ГР/К2 №1319 и LCR 

G-1095 и резултати от тях. Направена е оценка на точността и сравнителен 

анализ на измерванията с трите инструмента и на преходни измервания. 

Предложен е оптимален инструмент за създаване и поддържане на единна 

гравиметрична основа, разпространяваща приетата гравиметрична 
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референтна система. Създадена е база данни от получените резултати от 

измерванията, която може да се ползва като един начален етап от 

възстановяването, обновяването и/или създаването на нов еталонен 

гравиметричен полигон. 

I. Теоретична част 

1. Актуални методи за изучаване на гравитационното поле  

Equation Chapter 1 Section 2 

Въведение 

Изучаването на гравитационното поле за нуждите на геодезията, 

геологията, геофизиката и др. науки се основава на изходни данни от 

Държавната гравиметрична мрежа, изградена на територията на страната. 

Поради тази причина е от особена важност поддържането на тази мрежа да 

отговаря на съвременните изисквания за качество на фундаменталните 

гравиметрични мрежи.  

Аномалиите на земното гравитационно поле също могат да бъдат 

определени чрез изучаване на смущения в орбитите на изкуствените спътници. 

Земното гравитационно поле е било определяно във времето от различни 

измервания на спътници на Земята, но качеството на дълговълновите 

определения е било вариращо и с непълно географско покритие. От тук следва, 

че точността и разделителната способност на гравитационните модели на 

Земята, направени на база тези определения, не са достатъчно добри. 

Впечатляващ напредък в спътниковата гравиметрия се дължи на мисията 

GRACE (Gravity Recovering and Climate Experiment), реализирана от НАСА 

(NASA - The National Aeronautics and Space Administration) през март 2002 г., 

която значително подобрява качеството на спътниковите измерванията на 

гравитационното поле на Земята. GRACE е първата мисия за наблюдение на 

Земята в историята на космическия полет, чието ключово измерване не се 

основава от електромагнитни вълни, отразени, излъчвани или предавани от 

земната повърхност и/или атмосферата. Вместо това мисията използва 

система за измерване на микровълните, за да измерва точно промените в 

скоростта и разстоянието между две еднакви космически станции, които летят в 
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полярна орбита около 220 километра, на разстояние 500 километра над 

Земята. Измерването на постоянно променящата се дистанция между двата 

спътника и комбинирането на тези данни с прецизни измервания на 

местоположението от инструментите за GPS (Global Positioning System), 

позволява изграждането на подробна карта на земните гравитационни 

аномалии. Мисията на GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation 

Explorer) на Европейската космическа агенция (ESA- European Space Agency), 

която стартира на 17 март 2009 г., има за цел определянето на гравиметрични 

аномалии с точност от порядъка на 10-5 m/s2 (1 mGal) и на геоида с точност от 

около 2 см и пространствена разделителна способност по-добра от 100 км. 

GOCE картографира вариациите в гравитационното поле с изключителни 

детайли и точност. Ниската орбита и висока точност на системата значително 

подобряват известната точност и пространствена разделителна способност на 

геоида. Това води до уникален модел на геоида. На 21 октомври 2013 г. 

мисията стига до естествен край, когато свършва горивото. Три седмици по-

късно, на 11 ноември спътникът се разпада в долната част на атмосферата. 

Табл. 1 

ПРИЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛЕВА ТОЧНОСТ, НАЛИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ 
  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕВА 

необходима 
ТОЧНОСТ 

ИНСТРУМЕНТИ/ НАЛИЧНИ ОТ 
ГОДИНА НАЧАЛЕН ВРЕМЕВИ 

ПЕРИОД 

Търсене на нефт и 
газ 

10-6 - 10-7 
Релативни гравиметри (махални)/ 

от 1817 г. 

Геоложки структури 10-6 Релативни гравиметри/ от 1950 г. 

Микрогравиметрични 
проучвания 

10-8 Релативни гравиметри/ 1980  

Метрология 10-6 – 10-9 Абсолютни гравиметри/1990 

Геодезия 10-7 – 10-8 
Релативни и абсолютни 

гравиметри/1980 

Земни приливи 10-10 – 10-11 Свръхпроводими гравиметри/1970 

 

Развиването на технологиите на космическата геодезия (основно GPS 

технологията) дава възможност за определяне на положенията на движещи се 

обекти с висока точност (сантиметрово ниво). Тази техника дава основен 
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принос за решаването на ключовия проблем за измерването на елементи на 

гравитационното поле от движеща се платформа, по-точно за разделянето на 

гравитационни и инерционни ускорения, което намира приложение в морската и 

въздушната гравиметрия. Таблица 1 обобщава някои области на приложение 

заедно със свързаните с тях целеви точности. (Marson Ig., International Journal of 

Geophysics, Volume 2012, Article ID 687813) 

 

Табл. 2 

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕТО 
НА ГОЛЕМИНАТА НА СИЛАТА НА ТЕЖЕСТТА 

 

ТИП ИНСТРУМЕНТ 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
ВЪВ ВРЕМЕТО 

ОБХВАТ НА ТОЧНОСТТА 

Реверсионно 
махало 

1817 - 1945 4 х 10-5 до 2 х 10-6 

Пружинни 
гравиметри 

От 1935 до днес 4 х 10-7 до 3 х 10-9 

Свръхпроводими 
гравиметри 

От 1965 до днес 5 х 10-10 до 5 х 10-12 

Абсолютни 
гравиметри 

От 1970 до днес 8 х 10-7 до 2 х 10-9 

 

Изучаване на гравитационното поле – исторически преглед и 

обзор 

Всички физически процеси, които са свързани с гравитационното поле 

могат да бъдат използвани за измерване на големината на ускорението на 

силата на тежестта - g. Дефиницията и разбирането на силата на тежестта е 

търпяла промени през вековете. В първата известна ни теория на гравитацията 

базирана на принципът на Аристотел (384-322 пр.н.е.), се дефинира скоростта 

на свободно падащо тяло като пропорционална на теглото му. През 1604г. 

Галилей е открил чрез експеримент с наклонени равнини, че в условията на 

свободното падане ускорението е постоянно и независимо от масата. 

Измерването на g, абсолютната стойност на ускорението, предполага 

измерване на дължина и време: период и еквивалентна дължина на махало или 

време необходимо на един свободно падащ обект, за да премине дадено 
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разстояние, откъдето идва и необходимостта от метрологичния стандарт за 

дължина и време за високоточни абсолютни измервания на g. За измервания 

на разликите в гравиметричното ускорение, обаче, е възможно да се измерва 

само времето, например, промяната на периода на махало, с известна дължина 

или удължаването на механична или електромагнитна пружина с окачена 

фиксирана маса. Таблица 2 показва нагледно напредъка, постигнат в 

инструментите за измерване на земното ускорение.  

От 40-те години на 20-ти век почти до края му, областта на земната 

релативна гравиметрия е доминиран от производителят на релативни 

гравиметри LaCoste&Romberg гравиметри (Model D и Model G). 

Превъзходството на инструментите LaCoste&Romberg се дължи на 

нововъведенията в конструирането на гравиметъра и най-вече на пружината с 

нулева дължина, както и на въвеждането на капацитивен датчик за следене по 

електронен път положението на махалото. Това дава възможност за 

въвеждането на електронната "обратна връзка", за да се запази винаги 

положението на махалото на инструмента в същото положение (нулев метод). 

Тази техника е представена за първи път при приливния LaCoste&Romberg (ET 

meter), използван за регистриране на приливи. Първият опит, базиран на 

използването на стъпков мотор за задвижване на микрометъра не се счита за 

много успешен от специалистите, тъй като не постига очакваните резултати. 

LaCoste&Romberg въвеждат и електронни либели, които са налични при всички 

съвременни инструменти, електронно отчитане и автоматично регистриране на 

данни. Чувствителността на инструмента при регистриране на отчета е от 

порядъка на 1 × 10-9. Развитието на електронното регистриране на данни 

увеличава надеждността на инструментите, поради постиганият контрол. 

(Marson Ig., International Journal of Geophysics, Volume 2012, Article ID 687813) 

От 60-те години на 20-ти век започват да навлизат наземните гравиметри 

Scintrex Autograv – модели CG3, CG5 и CG6. Които са водещите инструменти в 

момента в тази област. Напълно автоматизирани и електронно контролирани 

при регистриране на положението на масата и възвръщането й към нулево 

положение. Спрямо наложения софтуерен контрол, гравиметричния сигнал се 

обработва и записва в паметта на инструмента. Корекциите се въвеждат в 

реално време за промени в хоризонтирането, за стационарен дрейф, за 
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темепературата на сензора (чувствителния елемент) и за земни приливи. 

Записват се всички характеристики в паметта, а разтоварването на данните 

става през RS232 порт, USB, принтер и модем по желание. 

Още в началото на 80-те години на 20-ти век, абсолютната гравиметрия е 

била подложена на непрекъснато обновяване и развитие, главно поради 

непрекъснато подобряване и развитие в отдела по изследвания и развитие 

(R&D - Research and Development) в Micro-g LaCoste. Оригиналният инструмент 

FG5, е бил последван от FG5-X с нова камера на падане и увеличена дължина 

на свободно падане от 36 cm в рамките на 260 ms, като FG-L, опростена версия 

на FG5 и A10, по-малка версия на FG5 предназначен за полеви измервания. 

Обявената точност е от порядъка на 10-9 за FG5 и FG5- X и 10-8 за FG-L и A10. В 

доклада за Сравнителна кампанията на абсолютни гравиметри (Intercomparison 

Campaign of Absolute Gravimeters), проведена в Севрес, Франция в лаборатории 

през 2005 г. с автори Jiang и др. 2011 г. е описано, че областта на абсолютните 

гравиметри е доминирана от инструменти тип свободно падане (FG5, A10, 

JILAg) с много малки изключения. Едно от тях е новия инструмент, разработен 

от Италианския институт за метрологични изследвания (INRIM - Istituto nazionale 

di ricerca metrologica) и представен като IMGC-02, подобрен от оригиналния 

инструмент IMGC. Инструментът разполага с напълно нов дизайн на 

вътрешната камера, вече автоматична, и Mach-Zendher интерферометър и 

компютъризирано събиране на данни. 

Повторяемостта, от порядъка на 10-9 и общата неточност, 8 × 10-9, са 

подобни на тези на инструментите на свободно падане. Но това, което е много 

важно да се подчертае още веднъж е симетрията на траекторията и 

способността да анулира повечето, ако не всички, грешки зависими от 

честотата на граничните сигнали. 

През 2005 г., е разработен нов абсолютен гравиметър, който използва 

камера, за да се създаде многократните необходимите експерименти на 

задържане, освобождаване, улавяне, и издигане. С помощта на втора камера, 

която задвижва спомагателна маса, е възможно центърът на масата на 

системата за свободно падане да остане непроменен през целия цикъл на 

измерване и следователно се избягва ефектът на откат от земята. 
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Инструментите са много малки, с тежест по-малка от 45 кг и имат точност, 

сравнима с тази на FG5. 

Що се отнася до свръхпроводимите гравиметри, GWR Instruments, Inc. е 

изключителен производител на този вид инструменти. Издигането на сферична 

тестова маса в свръхстабилно магнитно поле, генерирано от постоянни токове 

в две намотки от ниобий, които са свръхпроводящи под температура -263.85°C 

замества механичната пружина. В резултат на това свръхстабилното 

магнитното поле, понижения градиент и работата в криогенни температури 

елиминира източниците на шум и дрифт, често срещащи се при гравиметрите с 

механични пружини и така чувствителността на инструмента достига нивото на 

10-12. GWR произвежда два вида SG: GWR Наблюдателен свръхпроводим 

гравиметър и iGrav SGMeter - опростен свръхпроводим гравиметър за 

портативно опериране. (Marson Ig., International Journal of Geophysics, Volume 

2012, Article ID 687813) 

Научните изследвания и развитие са насочени към намаляване на 

размера и цената на преносими абсолютни и свръхпроводими гравиметри като 

първа и най-очевидна цел. Най-предизвикателната задача, обаче, се отнася до 

развитието на абсолютни гравиметри въз основа на една нова визия на 

интерферометричен принцип: атомна интерферометрия. За измерване на g 

студен облак от рубидиеви атоми се получава в ултра високо-вакуумна камера 

и се използва като тест маса. Резултатите от взаимното сравнение, които 

показват някои несъответствия и посочва, че все още има нужда от 

подобрения, но важното е, че това показва, че абсолютните g инструменти, 

базирани на атомната интерферометрия са близкото бъдеще и могат да 

постигнат точности, сравними с тези абсолютни гравиметри, основаващи се на 

оптичната интерферометрия. Основната стъпка напред в този нов вид 

инструменти е, че няма нужда от пускащ или изстрелващ механизъм и няма 

твърди тела в състояние на свободно падане.  

Актуалната тема за новите инструменти взима под внимание развитието 

на вертикални градиометри, основаващи се на принципа на свръхпроводници, 

балистични методи, или атом интерферометрията. 
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Като крайно обобщение може да се каже, че през втората половина на 

миналия век с бързи темпове се увеличава прецизността и точността на 

гравиметрите, 10-6 в началото на века до 10-9, както при абсолютни, така и при 

относителни инструменти, и до 10-12 за свръхпроводими гравиметри в 

специфичните условия на измерване.  

Нов вид гравиметри е разработен, сред които най-важните от тях са 

базирани на студено-атомна интерферометрия, която разкрива един нов начин 

за изпълняване на експеримента „свободно падане‖. Комбинацията от различни 

инструменти дава възможност за измерване "възможно най-добре" на g, когато 

е необходима висока точност. Общата работа на свръхпроводимите 

относителни гравиметри с висока чувствителност и абсолютните гравиметри 

отваря нови перспективи в изучаването на геодинамичните процеси на Земята 

(развитие на литосферата, изостатични ефекти от масови промени, промени на 

плътността поради термално охлаждане и загряване, движение на литосферни 

плочи).  

Обобщение 

В тази глава е разгледано гравитационното поле като понятие, методи на 

изучаването му на регионално и локално ниво, приложението му за нуждите на 

геодезията, геологията, геофизиката и др. науки. По подробно е обърнато 

внимание на актуални методи за изучаване на гравитационното поле, като са 

разгледани мисията GRACE (Gravity Recovering and Climate Experiment), 

реализирана от НАСА (NASA - The National Aeronautics and Space 

Administration) през март 2002 г. и мисията на GOCE (Gravity Field and Steady-

State Ocean Circulation Explorer) на Европейската космическа агенция (ESA- 

European Space Agency), от 17 март 2009 г. до 21 октомври 2013 г., имащи 

значителен принос и внесени иновативни технологии в областта на изучаване 

на гравитационното поле на Земята. В табличен вид е направен сравнителен 

анализ на области на приложение заедно със свързаните с тях целеви точности 

и съответните налични инструменти, към дадения времеви период. Същото е 

направено и за историческо развитие на инструментите за измерването на 

големината на силата на тежестта. Подробно е направен исторически преглед и 
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обзор, свързани с изучаване на гравитационното поле на Земята от теория на 

гравитацията до наши дни. 

 

2. Абсолютни и релативни гравиметрични измервания 

 

В дисертацията ще се обърние внимание на наземните гравиметрични 

измервания за определяне на големината на силата на тежестта, които основно 

се ползват за геодезически цели. Това са абсолютните и релативните 

гравиметрични измервания.  

Абсолютните гравиметрични измервания се провеждат с абсолютни 

гравиметри и се използват за определянето на основни абсолютни мрежи и 

реализиране на гравиметрична референтна система за дадена територия. 

Релативните гравиметрични измервания се провеждат с релативни гравиметри, 

като се използват за локални нужди и обекти от по-малък мащаб. 

Нараства използването на абсолютни гравиметри в изграждането на 

основните мрежи, частично комбинирани с релативни измервания. Сгъстените 

мрежи основно биват измервани чрез релативни измервания. Релативните 

гравиметри се нуждаят от калибровка и повтаряемост на измерванията за 

определяне дрифта на нулата на инструмента. При релативни измервания са 

нужни поне две абсолютно определени точки, за да могат да се привържат 

измерванията и да се нанесат линейни поправки. 

 

2.1  Абсолютни гравиметрични измервания 

Абсолютните гравиметрични измервания са базирани на измерванията 

на основните величини разстояние и време, свързани с ускорението на силата 

на тежестта g. Наблюдава се свободното движение на сензор в 

гравитационното поле. По настоящем методът „свободно падане‖ се използва 

ексклузивно, чрез който се постига точност от порядъка на ±10-7 до ±10-9 g. 

Целта на последващото развитие на инструментите и методите е по-добро 

оценяване на източниците на систематични грешки и по-добра приложимост в 
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използването им. Рязко е намаляло развитието и приложението на махалния 

метод, който е бил водещ в абсолютните гравиметрични измервания в 

продължение на 300 години.  

Разгледан е на кратко принципът на действие на абсолютните 

гравиметри. Методът за принципа на работа на съвременните абсолютни 

гравиметри е описан в Gravimetry W. Torge (1989), Geophysics and Geochemistry, 

V. A. Childers (2016) и много др. 

Абсолютните гравиметри се конструират в няколко схеми  

– свободно падане (следене на свободно падане  на тялото),  

– синхронно издигане и пускане (следене на изхвърляне 

(изстрелване) на тялото и свободното му падане) - което може да 

бъде симетрично и несиметрично 

 

2.2 Релативни гравиметрични измервания 

При релативните гравиметрични измервания, гравиметричният сензор е 

ограничен до директни или индиректни наблюдения на една или две величини 

на ускорението време и/ или разстояние. Този проблем бива решен като се 

правят наблюдения на една от тези величини във втора точка, докато другата 

(ненаблюдавана величина) е фиксирана. Гравиметричната разлика между 

двете наблюдавани станции се изчислява от наблюдаваните разлики във 

времето или разстоянието. Релативните гравиметрични измервания могат да 

бъдат извършени по много по-икономичен начин в сравнение с абсолютните. 

Динамичният метод е базиран на наблюдения върху периода на трептене 

на сензорите в свободно или ограничено движение. Към момента динамични 

гравиметри от този тип се използват само за специализирани цели.  Статичния 

метод използва сензор, който е фиксиран посредством еластични сили, такива, 

че да се постигне равновесие. Промяна в равновесното положение между 

двете наблюдавани позиции бива разгледана малко по-надолу. Също така са 

описани и по-важните характеристики на устройството, както и калибровката на 

гравиметричните инструменти, дължаща се на ограниченията на сензора за 
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движение. Случайните и систематични грешки, засягащи сензорната система 

могат да бъдат редуцирани посредством инструментални и методологически 

измервания. С днешните инструменти точности от порядъка ±10-7...10-9 g могат 

да бъдат постигнати за фиксирани ситуации (наземни гравиметри). 

Теорията на релативните гравиметри е базирана на механизма на 

неподвижните обекти. Теорията и технологията на релативната гравиметрия е 

разглеждана в редица учебници и статии от 20 век до наши дни. 

Обобщение 

В дисертацията се обръща внимание на наземните гравиметрични 

измервания за опредлеяне на големината на силата на тежестта, които основно 

се ползват за геодезически цели. Това са абсолютните и релативните 

гравиметрични измервания. Разгледан е принципът на действие на 

абсолютните гравиметри. Спомената е теорията на релативните гравиметри, 

която е базирана на механизма на неподвижните обекти. Теорията и 

технологията на релативната гравиметрия е разглеждана и по-специално е 

акцентирано на методите на измерване и различните инструменти, базирани на 

тях – динамичен и статичен метод. 

 

3. Абсолютни и релативни гравиметри 

3.1 Съвременни абсолютни гравиметрични инструменти 

 

Серията гравиметри FG5 представлява най-модерните в момента 

инструменти и се приемат за най-добра инструментална реализация за 

измерване на абсолютното гравитационно ускорение. Освен гравиметърът 

FG5, за най-точни приложения Micro-g LaCoste Inc., са разработили портативен 

абсолютен гравиметър за тежки натоварвания наречен A10 (Niebauer, 1989). 

Този уникален инструмент позволява скорост на отчитане на данни от 1Hz и 

осигурява точност 10μGal след 10 минути измервания на тихо място на открито. 

За определяне на станцията може да се постигне абсолютна точност от 10μGal.  
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Фиг. 1      Фиг. 2 
 

Абсолютен гравиметър FG5-X    Схема на работа на 

абсолютен гравиметър FG5-X 

Един от новите предлагани абсолютни гравиметри е FG5-X (фиг. 1), който 

работи чрез използване на метода на свободно падане. Един обект се спуска 

вътре във вакуумна камера (наречена спускателна камера). Спускането на 

свободно падащият обектът се следи много точно с помощта на лазерен 

интерферометър (фиг. 2). 

Релативните гравиметрични измервания са все още изключително важни 

за прехвърлянето на абсолютните резултати от гравиметричните измервания 

към точки от мрежата или към друго ниво на височината по вертикалата, напр. 

за сравнения на различни абсолютни гравитационни определяния. Въпреки 

това, за да се запази точността на абсолютните измервания за настоящи и 

бъдещи изследвания и приложения, абсолютният гравиметричен резултат не 

трябва да бъде повлиян от неточностти във вертикалния градиент поради 

грешки в релативните измервания или влошаване с неизвестни нелинейности в 

градиента  (Timmen, 2003). 
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3.2 Съвременни релативни гравиметрични инструменти 

Има два основни типа преносими релативни гравиметри с различна 

конфигурация за балансиране на пружината, които се ползват в момента. Това 

са известните астазирани (очувствени) или нестабилни и т.н. стабилни системи. 

Астазираните работят в условия близки до нестабилното равновесие, което им 

дава висока механична чувствителност. Гравиметрите LCR (G and D) работят 

на този принцип. Гравиметрите конструирани на принципа на стабилните 

системи са с по-прости механични принципи на работа, но изискват много по-

висока точност на отчитане (регистриране) на положението на известната маса. 

Гравиметрите Scintrex CG-3 и CG-5 са от този тип. 

3.2.1 LCR G, D 

Въвеждането, през 1959 г. на LaCoste-Romberg G метър създава ниво на 

техническо развитие, което с някои подобрения (D метър през 1967 г.), остава 

индустриален стандарт в продължение на три десетилетия. 

Тези последни инструменти са базирани на пружинно окачване на нулева 

дължина. Те са чисто механични, с ръчно нулиране на позицията на пробната 

маса. Техният грави-чувствителен елемент е изработен от инвар, или подобна 

желязна сплав с нисък коефициент на температурно разширение. Тези видове 

гравиметри са известен като астатични, те действат в състояние, близко до 

неустойчиво равновесие, и това им дава голяма механична чувствителност. 

Въпреки това, техният линеен диапазон е много малък, така че те обикновено 

се експлоатират като инструменти за нулево отчитане. В случая на LaCoste-

Romberg гравиметри, както и във всички други чисто механични гравиметри до 

този момент, възстановяващата сила е въртящият момент на помощната 

пружина. 

Когато работят оптимално, с много внимателно боравене и транспорт, и 

т.н., в ръцете на високо квалифициран оператор, тези гравиметри могат да 

постигнат точност на измерване (SD на индивидуално измерване) от порядъка 

на около 15 microGals за G инструменти и 8- 10 microGals за D такива. 

Измервателни уреди G и D са останали в стандарт за гравиметрични 

измервания за толкова дълго време, като се има предвид, че те имат някои 
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недостатъци, които се приемат, защото няма по-добра алтернатива на 

разположение. Някои от тези недостатъци са: 

 Нелинейни мащабен фактор, изискващи използването на таблица 

за калибриране за преобразуване на показанията за получаване на 

гравитационни разлики 

 Периодични (кръгови) грешки поради несъвършенства на 

микрометричните винтове 

  Чувствителност към набори, дължащи се на шокове при транспорт 

или четене, налагащи много внимателно боравене по всяко време 

(независимо от честотата на показанията) 

 Възможна чувствителност към влиянието на силни магнитни 

полета, въпреки че металът на елемента се денамагнетизира и 

има μ-метален щит поставен около него 

 Възможно чувствителност към влиянието на промени в налягането, 

въпреки използването на повдигателна сила и компенсатор 

 Голяма част от субективна преценка се изисква от страна на 

оператора, за да се получи оптимална точност на измерването, 

което изисква по-дълъг период на обучение и опит в проучване, за 

да се квалифицира 

3.2.2 Scintrex CG3, CG5 

Scintrex стартира на основа ползата от производството в продължение на 

25 години на кварцов астатичен гравиметър, а именно CG-2. Той също се 

основава на микропроцесорно базирани електроника и софтуер, които могат да 

бъдат приложени към проблема.  

Въпреки всички тези полезни начинания, са необходими почти шест 

години за производството на CG-3 (фиг. 3) (резолюция 10 microGals) 

гравиметър. Необходими са били още допълнителни две години, за да се 

произведе CG-3M, високата прецизност (1 microGal резолюция) гравиметър. 

Инструментът има една единствена, вертикално окачен пружина, която 
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поддържа масата М. Промени в силата на гравитацията на пружината 

причинява пропорционална промяна в дължината на пружината. 

Опростенчески, ако може да се измерят такива промени с достатъчно висока 

точност, то може да се измерят промените на гравитационното поле. 

Нов гравиметър, пригоден към компютърната и електронна епоха, е 

разработен и полеви доказан, с  широко проведени изпитвания. Включва 

кварцов елемент, въз основа на стабилен, а не на астатичен дизайн, заедно с 

микропроцесорни електроника и софтуер. 

 

Фиг. 3 
CG-3 вдясно, CG-5 в ляво и LaCoste–Romberg G по средата 

CG-3M предлага по целия свят (7000 milliGal) покритие, с 1 microGal 

резолюция (без нулиране) и със стандартно отклонение, което може да 

достигне 5 microGals или по-добро при нормална полска работа. Той е здрав, не 

изисква затягане между измерванията. Той е силно чувствителни към 

температурата на околната среда и разлики в налягането, към силни магнитни 

полета на вибрации по време на транспорт и на сътресения, дължащи се на 

грубо боравене. Той осигурява автоматична корекция на грешки от наклон, 

приливни вариации и дългосрочно остатъчен дрейф. Той осигурява бърз 

дигитален сигнал, усилен на базата на статистически значения. Той записва 

всички данни върху твърда памет (харддиск или др.). Той комуникира с 

микрокомпютри, модеми и други периферни устройства, чрез RS-232 порт. 
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Точността, която се цели, е от порядъка на няколко до десетки 

микрогали. За високоточна гравиметрия с висока прецизност гравиметрите 

LaCoste-Romberg (LCR) се използват почти изключително в продължение на 

десетилетия. В продължение на около 20 години Scintex предлага различен тип 

пружинен гравиметър - Autograv CG-3 (фиг. 3), а от 2003 г. и новата CG-5. Въз 

основа на изобретенията на L. LaCoste и A. Romberg, компанията ZLS 

Corporation, Остин, Тексас, САЩ, проектира автоматизирания Burris Gravity 

Meter (ZLS 2007). Инструменталните разследвания, описани в Jentzsch (2008), 

показват отлични резултати за измервателния уред ZLS, който може да се 

счита и за най-съвършен инструмент до момента.  

Обобщение 

В тази глава са разгледани съвременни гравиметрични инструменти, 

техните схеми на работа и методиката, на която се основават. Отделно са 

представени абсолютни и релативни инструменти. Конкретни се разглеждат 

най-акулните и използвани модели към момента - гравиметърът FG5, 

портативен абсолютен гравиметър за тежки натоварвания наречен A10 и по-

специално FG5-X  на Micro-g LaCoste Inc.,  като представители за съвременни 

абсолютни гравиметри.  

За съвременни релативни гравиметрични инструменти има два основни 

типа преносими релативни гравиметри с различна конфигурация за 

балансиране на пружината, които са разгледани и описани. Това са известните 

астазирани (очувствени) или нестабилни и т.н. стабилни системи. Астазираните 

работят в условия близки до нестабилното равновесие, което им дава висока 

механична чувствителност. Гравиметрите LCR (G and D) работят на този 

принцип. Гравиметрите конструирани на принципа на стабилните системи са с 

по-прости механични принципи на работа, но изискват много по-висока точност 

на отчитане (регистриране) на положението на известната маса. Гравиметрите 

Scintrex CG-3 и CG-5 са от този тип. Конкретните модели са представени с 

техните характеристики и особености. 
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4. Източници на грешки в процеса на измерване. Методи за 

тяхното ограничаване 

Equation Section 4 

4.1  Корекция заради влиянието на температурата 

На показанията на гравиметъра значително влияние оказва 

температурата, от която зависят еластичните свойства на телата. Поради тази 

причина се използват специални термозащитни устройства (например съд на 

Дюар), които достигат сравнително малко изменение на температурата и 

относително равномерно разпределение по целия обем на системата. За пълна 

локализация на температурното влияние на показанията на гравиметъра 

заедно с термокомпенсационните устройства в повечето съвременни 

гравиметри се използват термостати.  За да се елиминира в максимална степен 

ефекта на промените в температурата на околната среда е необходимо да се 

спазват следните изисквания: в еластичната система да се използват 

материали с нисък коефициент на температурна деформация, използват 

се компенсаторни устройства, топлоизолация и контрол на температурата и 

наблюденията на полевата работа трябва така да бъдат организирани, че 

изменението на нулата на гравиметъра да се счита за линейно. Това ясно може 

да се онагледи като се нанесат отчетите по гравиметъра по ординатната ос, а 

времето по абцисната (фиг. 4).  

За моделите на Синтрекс, като CG3 и CG5 споената кварцова пружина е 

най-чувствителният към температурата компонент на гравиметъра с 

коефициент приблизително - 130 mGal / ° K (пружината става по-здрава, когато 

температурата се увеличава). Тази пружина е защитена от промените в 

температурата на околната среда чрез двустепенен термостат, който поддържа 

температурата на пружината Ts постоянна до 0,5 mK при нормални работни 

условия. 
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Фиг. 4 

Промените в Ts се измерват, като се използва температурен датчик в 

добър термичен контакт с основната пружина. Изходът на температурния мост 

се преобразува в цифров сигнал, TEMP, и се превръща в сигнала за 

компенсация на температурата. 

     TEC TEMPCO x TEMP   (4.1) 

TEMPCO е коефициентът на температурата на инструмента в mGal / mK. 

Измерва се по време на производството на всеки инструмент и се въвежда чрез 

клавиатурата. Нова стойност на TEC се изчислява и прилага след като е взета 

последната проба. 

Температурата на пружината TEMP в единици от mK може да се покаже 

на дисплея на гравиметъра. Последната стойност на TEMP за всяко отчитане 

се съхранява в паметта заедно с други измервателни променливи. Диапазонът 

на TEMP е ± 3.0 mK и се регулира с нулево отместване до ± 1.0 mK за 

нормална работа. Това гарантира, че има поне 2.0 mK полезен диапазон за 

компенсиране на големи колебания в температурата на околната среда. (CG-5 

Scintrex Operational Manual) 
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4.2   Корекция заради влиянието на атмосферното налягане 

Друг фактор е атмосферното налягане. При изменение на налягането 

се изменя и плътността на въздуха, а следователно и вертикалната сила, 

действаща по закона на Архимед на подвижна маса в еластичната система на 

гравиметъра. За да се намали влиянието на атмосферното налягане, 

еластичната система се поставя в херметически затворени контейнери или 

някакъв вид ротационен гравиметър, използващ барокомпенсатори – кухи 

обеми със сферична или цилиндрична форма, поставени на противоположния 

край на лоста, с натоварване за създаване на обемен момент равен на по-

голямата част от всички движещи се части на системата. Благодарение на 

баркомпенсаторите величината на барометричния коефициент става 

незначителна и може да не участва в изменението на атмосферното налягане. 

Потапянето на еластичната система в течност води до премахване на ефекта 

от промяната на атмосферното налягане. 

Корекцията от атмосферното налягане се налага да се въведе поради 

измененията на налягането в периода на измерване. Налягането се измерва 

във всяка гравиметрична станция в hPa единици. За изчисляване на корекцията 

се използва емпирична формула 

  pressure nδO =0.3 p-p ,  (4.2) 

където pressureδO  е в μGal, р е измереното налягане в станцията в hPa, а рn е 

нормалното налягане за станцията в hPa. 

Нормалното атмосферно налягане рn за станцията се изчислява на база 

ортометричната височина на точката по одобрената от IAG (International 

Association of Geodesy) формула 

 

5.2559
ort

n

0.65H
p =1013.25 1- .

288.15

 
 
 

  (4.3) 

4.3  Корекция заради влиянието на наклона 

Перфектното състояние на регулиране на наклона е съвпадението на 

нулевите наклонения на инструмента, определени от цифровото отчитане на 
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нивото на мехурчетата и наклоненията, отнасящи се до хоризонталата, както е 

определено от резултата от изчисленията на максималния гравиметричен 

сензор. 

Допълнително условие, необходимо за правилното функциониране на 

компенсацията за наклона е, че чувствителността на датчика за накланяне е 

правилно регулирана. 

Сензорите за накланяне се регулират преди инструментите да напуснат 

фабриката за изработване. Тъй като сензорите за накланяне са много стабилни 

при нормални работни условия, те трябва да бъдат проверявани 

приблизително на всеки два месеца. 

Некомпенсираното отчитане на силата на тежестта се променя в отговор 

на наклона според следния израз: 

      , 0,0 1 cos .cosx y x yRU RU g        (4.4) 

където x yи   са наклоните на сензора на инструмента по осите x и y 

( 0x yи    са дефинирани за ориентация, където некомпенсираният 

гравиметър е максимизиран), g е силата на тежестта, четена на мястото на 

измерване, RU – резултатът, с нанесени инструментални калибрационни 

фактори. 

 Корекцията на наклона работи в диапазона от +/- 200 arcsec и е: 

  1 cos .cost x yTIC g      (4.5) 

TIC – корекция от наклона, където gt е средната стойност на силата на 

тежестта при морското равнище, равна на 980.6 Gal и x и y са наклоните, 

отчетени от гравиметъра. 

Ако приемем, че gt = g (това предположение води до грешка от 0.002 

mGal в най-лошия случай), коригираната стойност за четене ще бъде: 

      , 0,0 cos .cos cos .cosx y t x yRU RU g x y        (4.6) 

Ако 
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x

y

x

y








  (4.7) 

Тогава 

    , 0,0 0x yRU RU      (4.8) 

И грешките, дължащи се на накланянето на инструмента се елиминират. 

Има два избираеми режима за управление на корекцията на наклона - за всяко 

едносекундно отчитане се прилага корекция; корекцията се прилага само в края 

на отчетеното въз основа на стойностите x и y на последната секундна проба от 

отчетеното. (CG-5 Scintrex Operational Manual) 

4.4  Корекция заради дрейф на нулата 

При извършване на гравиметрични измервания на дадена мрежа за 

конкретното й изследване е нужно да се определи изместването на нулата на 

скалата на гравиметъра. Този процес на изместване се нарича дрейф на 

нулата. За целта на изследването се извършват последователни наблюдения 

върху определен брой точки, образуващи гравиметрични рейсове. 

Закономерността на изменение на дрейфа на нулата в рамките на рейса е 

пропорционална на времето, при положение че продължителността на рейса не 

е много голяма (6 до 8 часа). Само тогава изместването на нулата на скалата 

може да се приеме за равномерно, при условие че условията, при които се 

правят измерванията могат да се считат за еднакви или поне сходни. 

4.5 Корекция заради влиянието на земните приливи 

При високоточно определяне на силата на тежестта е необходимо да се 

вземе под внимание притеглянето на небесните тела, и преди всичко 

влиянието на Слънцето и Луната. 

Луната, поради голямата си близост до Земята и Слънцето поради 

огромната си маса предизвикват псевдо-еластични деформации на тялото на 

Земята, изобразени схематични на фиг.5. 
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Фиг. 5 

 

Р - разстояние между центъра на Земята О и небесното тяло О1; 

Р' - разстояние между небесното тяло и точка А от земната повърхност; 

V - потенциал на привличане, създаден от материалната точка; 

m — масата на материалната точка; 

G — гравитационна константа; 

 

Теорията за приливните изменения на силата на тежестта за реална 

Земя е твърде сложна. При разглеждане характера на приливните изменения 

на силата на тежестта, се приема, че Земята е твърдо недеформируемо кълбо 

с радиус R, а небесното тяло е материална точка О1 с маса m. 

Формулата за изчисление на потенциала има вида: 

  
2

2

2
3cos 1

2

GmR
V Z


   (4.9) 

За геодезическата гравиметрия най-голямо значение има 

компонентът
V

Z
R





, защото тази величина е равна на изменението на 
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силата на тежестта по големина. Получената от директни измервания стойност 

на силата на тежестта се коригира като към нея се прибави поправката ' .g Z    

Вертикалните премествания на повърхността на Земята могат да 

достигнат 40- 50см на сушата и повече от 10м на морската повърхност. 

Приливните изменения на силата на тежестта за деформирана Земя са 

свързани с изменението g за твърда Земя със зависимостта: 

 
2 2

3
1

2
g g h k 

 
   

 
, (4.10) 

където: 
h2 и k2 — числа на Лъв; 

g  - приливни изменения за твърда Земя; 

g - приливни изменения за деформирана Земя; 

Числата на Лъв са бездименсионни величини. Величината h2 

представлява отношението на височината на прилива в твърда Земя към 

височината на статичния океански прилив. Величината k2 е отношението на 

допълнителния потенциал, възникнал вследствие деформациите на Земята. 

Численото значение на амплитудата на приливните колебания на силата 

на тежестта за деформираната Земя са приблизително 1.2 пъти по - големи от 

твърдата. За изчисление на приливните изменения на гравитационното поле 

като основен параметър се използва зенитното разстояние на светилото. Тъй 

като то зависи от различни параметри, които се изменят с времето, се налага 

преобразуване на израза за приливния потенциал в следния вид: 

 
2

2 2

3

3 1 1
3 sin sin cos sin 2 sin 2 cos 2 cos 2 cos 2

4 3 3

GmR
S S     



   
        

   
,(4.11) 

където: 

δ - магнитна деклинация на светилото 

ϕ - геодезическа ширина на точката 

S - часов ъгъл на светилото 
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На тези три члена съответстват следните видове приливни вълни: 

4.5.1 Зонални приливни вълни 

 

Фиг. 6 

В този случай формулата се разглежда от гледна точка на часовия ъгъл 

S, от който не зависи първия член на формулата. На този параметър S 

съответстват зоналните приливни вълни. 

Функцията 2 1
sin

3
  става равна на нула при 35 16"  паралели, които 

делят повърхността на Земята на зони с положителни и отрицателни значения. 

Периодът на изменение на функцията е равен на 14 денонощия за Луната и 6 

месеца за Слънцето. 

4.5.2 Тесерални приливни вълни 

Втория член на израза за приливния потенциал е равен на нула при 

меридиана, отстоящ от меридиана на небесното тяло на 90° и на екватора. 

 

Фиг. 7 
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Тесералната приливна вълна има най-голяма амплитуда на ширина±45°, 

а на полюсите и екватора амплитудата е равна на нула. 

4.5.3 Секториални приливни вълни 

 

Фиг. 8 

Третия член от израза за приливния потенциал съответства на 

секториалните приливни вълни. Той е равен на нула при меридианите, 

отстоящи на 45° от меридиана на небесното тяло и дели повърхността на 

Земята на меридианни сектори. 

Поправката на приливните изменения на силата на тежестта се 

извършва като върху отчетените стойности на силата на тежестта се нанасят 

приливни корекции, които от своя страна изключват привличането на Луната и 

Слънцето. За изчисляване на приливната поправка gΠ с точност 10 mGal може 

да се използва следната приблизителна формула: 

  3

3
1.2 3cos 1

fmR
g z


    (4.12) 

Получената поправка се прибавя към измерената стойност на силата на 
тежестта: 

 измg g g   (4.13) 

За определяне на съвместното влияние на Слънцето и на Луната се 

използва формулата: 
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 , (4.14) 

където: 

 - е означено влиянието на Слънцето 

* - е означено влиянието на Луната 

При относително определяне на силата на тежестта към стойността на 

поправката изчислена по този начин се прибавя постоянно число, от което 

поправката за приливните изменения ще бъде винаги положителна. При по-

точни наблюдения тази поправката се изчислява за всяка гравиметрична точка 

за момента на наблюдение. 

 

Обобщение 

Изследването в настоящата глава е обърнато към източници на грешки в 

процеса на измерване и методи за тяхното ограничаване. Разгледани са петте 

най-основни източника на грешки процеса на измерване и корекциите, свързани 

с тях – температура, атмосферно налягане, наклон, дрейф на нулата и влияние 

на земните приливи. Описано е теоретичното влияние на съответния източник 

на грешка върху измерванията, както и конкретни практически формули, които 

се използват за отстраняването или ограничаването на влиянието на тези 

грешки. Конкретно за корекциите, свързани с влиянието на земните приливи за 

изчисление на приливните изменения на гравитационното поле като основен 

параметър се използва зенитното разстояние на светилото. Тъй като то зависи 

от различни параметри, които се изменят с времето, се налага преобразуване 

на израза за приливния потенциал, чиито три члена съответстват на видове 

приливни вълни. Тези три вида приливни вълни са описани подробно и 

поотделни със съпътстващи схеми. 
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5. Моделиране на дрейфа 

 

5.1 Схеми за реализиране на гравиметричен рейс за следене и 

определяне на дрейфа на нулата 

 

Наблюдението на точките от мрежата за определяне изместването на 

нулата на уреда се извършва по определени схеми. Тук са разгледани само 

най-често използваните в практиката схеми. 

5.1.1 Прав ход 

Характерно за този ход е, че измерванията започват и завършват в точки, 

в които са направени еднократни наблюдения.  

В първия случай се извършва гравиметричен рейс с един и същ опорен 

пункт (фиг.9), като скоростта на изменение на дрейфа на нулата се изчислява 

по следната формула: 

 
' "

' "

A A
K

t t





, (4.15) 

където: А‗ и А― са отчетите на инструмента в точка А в момента от време 

t‘ и t‖. 

 

Фиг. 9 

Във втория случай се извършва гравиметричен рейс с два опорни пункта 

(фиг.10), като скоростта на изменение на дрейфа на нулата се изчислява по 

следната формула: 
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'

B AB A g g
K

t t

  



, (4.16) 

където: В е отчет в точка В в момента от време t, B Ag и g  са стойностите 

на ускорението на силата на тежестта в точките В и А и А‘ е отчетът на 

инструмента в точка А в момента от време t‘. 

 

 

5.1.2 Прав и обратен ход 

Наблюденията се извършват като повторно се измерват стойностите на 

точките от мрежата (фиг. 11). 

 

Фиг. 11 

Наблюденията се извършват в следния ред А‗-В‗-С‗-...-М-...-С―-В―-А―. 

Целта е да има контрола за определянето скоростта на изменение на нулата на 

инструмента. Скоростта на изменение се определя графически (фиг. 12). 

Фиг. 10 



29 
 

 

Фиг. 12 

Спрямо отчетите на гравиметъра се нанасят стойностите на отчетите в 

mGal по вертикалната ос, а времето на наблюдение се нанася по 

хоризонталната ос. Стойностите на измерванията, съответстващи на 

наблюденията в една и съща точка, се свързват с права линия. Ъгълът, 

заключен между тази линия и абцисната ос, определя скоростта на изменение 

на дрейфа на нулата в конкретния участък. Тъй като този метод е 

приблизителен, за по-точно определяне на изменението на нулата на 

инструмента може да се извърши изравнение по метода на най-малките 

квадрати. 

Скоростта на изменение се изчислява по следната формула: 

 
 
 

" '

" '

i

i

g g
K

t t

 







, (4.17) 

където 

gГ‖ и gГ‗ - са отчетите в mGal  съответно във време t‖ и t‘ 
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5.1.3 Прав ход с прекъсване 

 

Тази схема намира приложение при изследване на труднодостъпни 

местности, когато продължителността на рейса е няколко денонощия. 

 

 

Фиг. 13 

 

В този случай за изчислението на скоростта на изменение на дрейфа на 

нулата се използва формулата: 

 
       

     

' ' " ' " ' ...

' ' " ' " ' ...

B A

B A C C D D

B A g g C C D D
K

t t t t t t

       


     
, (4.18) 

 

където: 

А и В – опорни точки 

С и D – определени точки 

 

5.1.4 Метод на разликата в дрейфа на нулата 

Същността на метода се базира на едновременни наблюдения с два 

гравиметъра. Построяват се графики на разликите в скоростите на изменение 

на нулата на инструмента и се определя точката на прегъване на кривата. В 

тази точка се определят допълнителни опорни точки. Посредством 

допълнителни наблюдения в новопроектираните опорни точки се получават 

поправките за изменението на дрейфа на нулата. 
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5.1.5 Възлов метод 

В случаите, когато опорната мрежа не е била създадена до началото на 

полските измервания наблюденията могат да се извършат по схемата, 

показана на фиг.14. 

 

 

Точка А представлява опорна точка, а точки В и С, през които 

преминават по няколко гравиметрични рейса, са допълнителни опорни точки.  

След приключване на измерванията, възловите точки се изравняват и в 

следващия етап се използват като опорни, за изчисляване на поправките на 

изменението на дрейфа на нулата. 

Следващият етап от определянето на изменението на нулата на 

инструмента е изчисляване на поправките в отчетите на гравиметъра. След 

превръщането на отчетите в mGal се нанасят следните поправки: 

 поправка заради нелинейността на скалата на гравиметъра; 

 поправка за температурата; 

 поправка за приливните изменения на силата на тежестта; 

 поправка за изместването на нулата на гравиметъра. Тя се 

изчислява по формулата: 

Фиг. 14 
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  0Kg K t t    , (4.19) 

където: 

t - t0 - разлика във времето от началото на рейса; 

Средната квадратна грешка за изменението на разликата на силата на 

тежестта по резултати от контролни наблюдения се изчислява по формулата: 

 

 

2

2n


 


, (4.20) 

където:  

δ– разлика между двукратно наблюдение на контролните точки 

Обобщение 

В тази глава се разработва моделиране на дрейфа, като е обърнато 

внимание на схеми за реализиране на гравиметричен рейс за следене и 

определяне на дрейфа на нулата. Наблюдението на точките от мрежата за 

определяне изместването на нулата на уреда се извършва по определени 

схеми. Тук са разгледани само най-често използваните в практиката схеми. 

Относно описани прав ход е характерно, че измерванията започват и 

завършват в точки, в които са направени еднократни наблюдения. За втората 

схема на измерване – прав и обратен ход, наблюденията се извършват като 

повторно се измерват стойностите на точките от мрежата. В третата разгледана 

схема – прав ход с прекъсване, намира приложение при изследване на 

труднодостъпни местности, когато продължителността на рейса е няколко 

денонощия. Същността на метода на разликата в дрейфа на нулата се базира 

на едновременни наблюдения с два гравиметъра. В случаите, когато опорната 

мрежа не е била създадена до началото на полските измервания 

наблюденията могат да се извършат по схемата на възловия метод, с който 

приключва разглеждането на схемите за реализиране на гравиметричен рейс 

за следене и определяне на дрейфа на нулата с тази глава. 
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6. Гравиметрични системи и мрежи 

 

6.1 Класификация на видовете гравиметрични мрежи и измервания 

Подобно на другите видове геодезически мрежи, така и при 

гравиметричните се върви "от общото към частното". За тази цел, на първо 

място се създава световна опорна гравиметрична мрежа, която след това 

постепенно се сгъстява в държавни или национални референтни 

гравиметрични мрежи, а от там регионални гравиметрична мрежи, на база на 

които се  развиват локалните гравиметрични мрежи (фиг. 15). Световната 

референтна гравиметрична мрежа определя единна глобална 

гравиметрична система, към която, строго погледнато, трябва да бъдат 

отнесени всички гравиметрични измервания, направени на Земята. 

 

Фиг. 15 

Съвкупността от всички гравиметрични измервания на земната 

повърхност се нарича световна гравиметрична система. В този случай тя 

включва всички референтни мрежи и обикновени снимки. 

Световната гравиметрична мрежа представлява съвкупността от 

гравиметрични точки с повишена точност, осигуряващи първоначалната основа 

за различните видове заснемане.  
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При гравиметрични изследвания на големи площи е необходимо 

гравиметричните данни да са лишени от съществени систематични грешки. 

Световната референтна гравиметрична мрежа осигурява единството на 

началните абсолютни стойности на гравитационното ускорение на 

националните гравитационни мрежи и скалата на относителните измервания. 

  Към днешна дата има 4 системи за световна тежест: Виена, Потсдам, 

IGSN71 и Абсолютна гравиметрична система, описани в т.6.2. 

Като цяло, държавни или национални референтни гравитметрични 

мрежи се създават на територията на отделните държави чрез относителен 

метод, т.е. спрямо началната точка, свързана с някоя от гореописаните 

системи. Измерванията в тези мрежи се извършват основно посредством 

абсолютни и високоточни релативни гравиметри. Като правило държавните 

гравиметрични мрежи се състоят от абсолютно определени точки и мрежа от 

гравиметрични точки, свързани с тях (точки, където измерванията се правят от 

релативни гравиметри) от различни класове. Абсолютните определения 

намаляват системните грешки на гравиметричните връзки и определят мащаба 

на националната мрежа. Мрежите се разработват под формата на полигони и 

се изравняват по метода на най-малките квадрати (виж. 7.1.2). 

Държавните референтни гравитационни мрежи служат като начална 

основа за различни видове заснемане. Тези изследвания, които сгъстяват 

държавната гравитационна мрежа, се класифицират като локални 

гравиметрични изследвания. 

При работа с локални мрежи предварително се създава регионална 

гравиметрична мрежа, която се отнася до мрежа от гравиметрични точки с по-

висока точност, разработена, за да се вземе предвид изместването на нулевата 

точка на гравиметъра, както и за привеждане на гравиметрични измервания в 

единна система.  

Локалните мрежи се развиват, когато се изпълняват различни видове 

гравиметрични проучвания и те задължително трябва да се развият от 

регионалните гравиметрични мрежи. Необходимо е да се изгради методът на 

наблюдение в локалните мрежи по такъв начин, че да е възможно да се вземе 
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предвид преместването на нулата на гравиметъра в резултатите от 

измерванията, както и да се сведе до минимум ефектът от различни видове 

грешки.  

6.2 Гравиметрични системи 

Световната опорна гравиметрична мрежа, като изходна база е от голяма 

важност за изучаването на гравитационното поле на Земята, водеща до 

необходимостта от обединяване на изходните абсолютни национални мрежите 

и мащаба на относителните определения на силата на тежестта. Привеждането 

на относителни измервания в абсолютна система се осъществява, като същите 

се привързват към една или повече абсолютно определени точки. За да се 

определи мащабът им са необходими високоточни абсолютни определения в 

няколко точки. 

6.2.1 Виенска гравиметрична система 

До 1909 година всички гравиметрични измервания по целия свят се 

извършват и приравняват към Виенската система. През 1900 година на ХІІІ 

конференция на Международната агенция по геодезия (International Association 

of Geodesy) в Париж е било взето решение да се приеме Виенската система, 

базирайки се на изходни данни от виенска обсерватория, със стойност на 

силата на тежестта (981,290±0,01)х10-2 m/s2. Тази стойност е била определена 

от Ополцер през 1884г. чрез абсолютни гравиметрични измервания, извършени 

с реверсионно махало. (Zhiping Lu,Yunying Qu,Shubo Qiao,2014) 

6.2.2 Потсдамска система 

До 1909 година всички гравиметрични измервания по целия свят са се 

изразявали във Виенска система. През 1900 година на ХІІІ конференция на МАГ 

в Париж е било решено да се считат значенията на силата на тежестта във 

Виена, като изходни за всички гравиметрични дейности. Точността на 

изходните значения се оценява с грешка от 10 mGal. През 1909 г., на ХVІ 

международна геодезическа конференция е била приета Потсдамската 

гравиметрична система, с определено абсолютно "g" в Потсдамския 

геодезически институт. Точността на определянето е с грешка 3 mGal 

(Огородова и др., 1978). За преход от Виенска система в Потсдамска, 
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значението на "g" е необходимо да се намали с 16 mGal. Приетата 

Потсдамската гравиметрична система е просъществувала до 1971 г. 

Приетата международна база в Потсдам, Германия е със стойност на 

тежестта на базовата станция 981.274 cm/sec2, която е резултат от абсолютно 

определяне от Ф. Кюнен и Ф. Форовенглер, чиито наблюдения са детайлно 

описани  и публикувани през 1906г. в Konigliche Preussische Geodatische Institut. 

(Dryden, H.L., 1942). Несъмнено са присъствали систематични грешки, но Кюнен 

и Форовенглер приемат, че измерванията им са достатъчно на брой за даване 

на приемливи резултати.  

Предполага се, че систематичните грешки, налични в индивидуалните 

потсдамски определяния са възникнали и от причини, които трябва да се 

разглежда като такива от случаен характер. От добрата съгласуваност на 

наблюдения във всяка дадена комбинация махало-подкрепа, то е вероятно 

систематичните грешки да зависят от тези комбинации сами по себе си, 

бивайки умерено константни във всяка комбинация.  Така накрая е и дадена 

стойността 980.083 cm/sec2.  

След множество по-нататъчни извършени измервания от различни 

изследователи са установени отклонения, които налагат корекция на 

Потсдамската система. 

6.2.3 IGSN71 

Приетата Потсдамската гравиметрична система е просъществувала до 

1971 г. На ХІV Генерална асамблея на Международната асоциация по геодезия 

през 1967 г. е препоръчана поправка -14 mGal към Потсдамската система, 

понеже е установено, че тя е завишена с 14 mGal, от многобройни измервания 

с гравиметри, махални и абсолютни прибори при връзка с Потсдам (Огородова 

и др., 1978). Въз основата на многобройните гравиметрични измервания, 

извършени по цялото земно кълбо, е създадена световна гравиметрична 

опорна мрежа и същата е препоръчана на ХV Генерална асамблея на 

Международния геофизически и геодезически съюз, състоял се в Москва през 

1971 година, получила название IGSN-71. Ускорението на силата на тежестта 
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във всяка точка на тази световна гравиметрична мрежа е определено с грешка 

по-малка от 0,2 mGal. 

The International Gravity Standardization Net 1971 (IGSN-71) е световна 

мрежа, състояща се от 24 000 гравиметрични, 1 200 махалови и 10 абсолютни 

измервания събрани в продължение на повече от двадесет години, е 

обработена от малка работна група, част от специална проучвателна Група 5 

на Международната асоциация по геодезия (International Association of 

Geodesy), обсъдена и приета на Общото събрание на XV на Генерална 

асамблея на Международната асоциация по геодезия в Москва, август 1971г.  

Концепцията на IGSN-71 се различава от тази на по-ранните модели на 

гравиметрични системи с това, че основата се определя, не от една приета 

стойност към единична станция, а от гравиметричните стойности на 1854 

станции, получени от единично изравнение по метода на най-малките квадрати 

на данни от абсолютни измервания, от махала и от релативни гравиметрични 

измервания. Стандартните грешки за IGSN-71 на гравиметричните стойности са 

по-малко от ±0,1 mGal.  

6.2.4 Абсолютна гравиметрична система 

След редица проучвания след въвеждането на концепцията на IGSN-71 е 

подготвен план за създаване на IAGBN (International Absolut Gravity Base Station 

Network – Абсолютна гравиметрична система) през 1982. На 18-тата генерална 

асамблея на Международния съюз по геодезия и геофизика (International Union 

of Geodesy and Geophysics) е решено IAGBN да замени IGSN-71 с много 

прецизен набор от гравиметрични станции. Реализирането на абсолютната 

гравиметрична мрежа се основава на добре калибрирани инструменти и 

стандарти, които в случай на абсолютно определяне на силата на тежестта се 

осъществяват чрез повторно сравнение на измервателните уреди. Заедно с 

допълнителните абсолютни гравиметрични референции за подобна мрежа, тя 

добива потенциала на новоизградена Международна Гравиметрична 

Референтна Система, където е налична прецизна гравиметрична връзка и се 

наблюдават вариациите на гравитационното поле. Назначена от 

Международната асоциация по геодезия (IAG) работна група допринася за тази 

реализация и за създаването на необходимите стандарти. Новата 
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Международна Гравиметрична Референтна Система е разработена, така че да 

замени бившата IGSN71 (Международна Гравиметрична Мрежа 1971). 

ПРЕГЛЕД НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ГРАВИМЕТРИЧНИ СИСТЕМИ 
табл. 3 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВРЕМЕ НА 
НАЧАЛНИ 

ИЗМЕРВАНИЯ 

ВРЕМЕ НА 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТОЧНОСТ  
(х10-5m/s2) 

Виенска 
Гравиметрична 

Система 
1884 1900 - 1908 ±10 

Потсдамска 
Гравиметрична 

Система 
1898 - 1904 1909 - 1971 ±3 

Международна 
Гравиметрична 

Мрежа 1971 
1950 - 1970 1971 - 1983 ±0.1 

Международна  
Абсолютна 

Гравиметрична 
Мрежа 

1983 - до днес 1983 - до днес ±0.01 

 

Обобщение 

В тази глава е направен подробен обзор на класификация на видовете 

гравиметрични мрежи и измервания. Обърнато е специално внимание на 

гравиметричните системи, като е направен и исторически обзор, включващ 

описание, година на въвеждане и характеристики на Виенска гравиметрична 

система, на Потсдамска система и The International Gravity Standardization Net 

1971 (IGSN-71). Разгледана е и съвременнатта IAGBN (International Absolut 

Gravity Base Station Network – Абсолютна гравиметрична система). Новата 

Международна Гравиметрична Референтна Система е разработена, така че да 

замени бившата IGSN71. Направене систаметизиран преглед на 

международните гравиметрични системи в табличен вид и е приложена карта 

на гравиметричните базови станции. 
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7.  Гравиметрична мрежа на Република България 

7.1 Исторически преглед 

7.1.1 На калибрационните линии 

В началото за еталониране на гравиметри в България е използвана 

отсечката ‘‘Агрономически факултет - Драгалевски манастир‖, като разликата в 

стойностите на силата на тежестта между двете точки е определена чрез 

измервания с махален гравиметър. По-късно, за тази цел в района на София са 

създадени бази и полигон за изследване и еталониране на гравиметри (фиг.16), 

като еталонните отсечки „Княжево - Копитото‖ и „Храм ‖Ап. Невски‖ - 

Драгалевци - Черни връх‖ са определени също чрез махални измервания. 

 

Фиг. 16  
Софийски гравиметричен полигон и базите към него  

(Михайлов, Е., 2009) 

През седемдесетте години за изследването и еталонирането на 

гравиметри в България са създадени два високоточни гравиметрични полигона. 

Националният еталонен гравиметричен полигон (НЕГП) е с направление по 

меридиана: Видин – Белоградчик – Монтана –Петрохан - София – Дупница - 

Мелник. Вторият полигон е с направление по паралела: София – Кписура – 

Казанлък – Сливен – Бургас - Обзор - Варна. Резултатите от многократните 
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измервания показват, че разликите в измерената сила на тежестта достигат до 

0,50 mGal между крайните точки Видин и Мелник.  

 

Фиг. 17  

Национален еталонен гравиметричен полигон, Прецизни гравиметрични ходове  

и абсолютни гравиметрични станции (Господинов и др., 2008-2009) 

Също са измерени и отсечките София - „Копитото‖; „Копитото‖ - „Тихия 

кът‖; „Тихия кът‖ - София със средни грешки до ± 0,080 mGal. От 1970 до 1983 г, 

същият полигон е измерван всяка година с гравиметри от вида ГАК-4М, ГАК-7Т 

и ГР/К2 (собственост на НИИГиФ) от Б. Николов, Б. Прокопиев и Е. Михайлов, 

като е направен анализ на получените резултати (Михайлов,Е., 1986). През 

1996 г. полигонът е измерен отново със същите гравиметри от Е. Михайлов, а 

през 2004 г. е преизмерена част от полигона с гравиметър ГАК-7Т № 524 

(собственост на УАСГ) от Е. Михайлов, а останалата част - с компютризиран 

гравиметър Scintrex CG-3, от белгийския специалист М. Еверхард (Михайлов, 

Е., 2006). Измерени са някои отсечки от полигона с компютризиран гравиметър 

Scintrex CG-5 от М. Еверхард през 2007 година. Средните грешки от 

измерванията с гравиметрите от вида ГАК и ГР/К2 достигат до ±0,090 mGal за 
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различните периоди на измерване. Точностите, получени с компютризираните 

гравиметри CG-3 и CG-5, са около ±0,010 mGal.  

През 1999 г. от ЦЛВГ към БАН е създаден гравиметричен ход от три 

отсечки между абсолютните гравиметрични точки СОФИЯ (в Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър) и ПЛАНА (в Геодезическата обсерватория) и 

междинните точки Симеоново и Железница. Този ход е измерен няколко пъти 

от австрийски и белгийски специалисти с високоточни гравиметри и също може 

да се използва за изследване и еталониране на гравиметри. 

7.1.2 На реализираните Държавни гравиметрични мрежи 

Държавната гравиметрична мрежа служи като опорна мрежа за 

изучаването на гравитационното поле на територията на страната. Държавната 

гравиметрична мрежа представлява част от единната геодезическа основа на 

Република България. Предназначението на Държавната гравиметрична мрежа 

е да подсигури равномерно разположени точки с определени стойности на 

силата на тежестта с максимално висока точност за територията. 

Параметри на Държавната Гравиметрична Мрежа (ДГрМ): 

• Основна гравиметрична мрежа (самолетна мрежа) - 24 точки 

(разстояние 80-120 km); 

• Първокласна гравиметрична мрежа - 65 точки (разстояние 30-40 km) 

(1т./1700км2); 

• Второкласна гравиметрична мрежа - 251 точки (разстояние 10-30 km) 

(1т./440км2) 

• Общ брой на точките от ДГрМ - 340 точки (1 т./325 км2) 

Към момента липсват данни за 59 точки от второкласната мрежа, за 2 

точки от първокласната и 14 точки от основната мрежа – общо 75, т.е. 

наличните данни са за 265 точки от ДГрМ. 
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Фиг. 37 
Държавна гравиметрична мрежа (Основен, първи и втори клас) 

Михайлов и Радичев, 2011 

Реализация на проекта „Унифициране на гравиметричните системи на 

страните от Централна и източна Европа‖ (UNIGRACE) в България е извършена 

в периода 1998 – 2001 г.(Милев, Василева, 2003). За измерванията при първата 

кампания по проект UNIGRACE е използван австрийския абсолютен гравиметър 

JILA G-6 (Австрия) и релативни гравиметри LCR – D51 (Австрия) и LCR – 1095 

(България, УАСГ, 1998). Определени са вертикалните градиенти на силата на 

тежестта в абсолютните станции. Изградена е и Калибрационна линия София - 

Плана с две междинни точки в Железница и Симеоново. В съответствие с 

изискванията на проекта, около точките са развити релативно микро-

гравиметрични мрежи, направени са връзки с мареографните станции, както и с 

точките от EUREF&IGS и EUVN (в Балтийска система), а около точката в София 

е създаден система за отчитане на хидроложките условия. Постигнатата 

точност е от порядъка на 1 микрогал (Милев и др., 2005). През 2001 г. са 

извършени повторни абсолютни измервания от втората кампания на точките в 

София и Плана от полски специалисти с абсолютен гравиметър ZZG. 

Създаден е модел на аномалиите Буге за територията на България през 

2010 г. чрез дигитализиране на Гравиметричната карта М 1:200 000. 

Дигиталният модел на Буге аномалиите е създаден от ВГС към БА (Михайлов, 
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2011). В края на 2010 г. са сканирани картните листи на Гравиметричната карта 

М 1:200 000 (31 на брой). Картните листа са сканирани в TIFF формат и 

геореферирани в UTM. При така изведения дигитален модел на аномалии Буге 

за територията на страната, е необходимо да се разполага само с координатен 

файл в текстов формат, за да се извлекат стойностите на Буге аномалиите за 

интересуващите ни точки. 

7.2 Съвременно състояние и препоръки за бъдещо развитие 

Досегашните абсолютните измервания и стойностите на махалните 

връзки на измереното ускорение на силата на тежестта в точките София и 

Варна са стабилни, а несвръзката между измерванията на абсолютните точки и 

същите от прецизните гравиметрични ходове е минимална. Редица 

предпоставки дават основание прецизните гравиметрични ходове и 

Национален еталонен гравиметричен полигон „Видин –Мелник‖ да се използват 

като основа на Държавната гравиметрична мрежа на Република България. В 

сравнение разглежданият полигон „София-Плана― би бил по-доброто решение 

за еталонен гравиметричен полигон - по-добра достъпност; включен полигон с 

многократни измервания по него и абсолютно определени точки (София АГКК и 

Плана), позволяващи наблюдаване стабилността на точките от полигона във 

времето. По сходни критерии се предлага и полигонът „София – Копитото―, като 

разликата там е, че само точката в София е абсолютно определена. 

Използването на техника като гравиметър LCR G или Sintrex CG-3 и CG-5 е 

необходимо за достигане на точности, кореспондиращи със светочните 

стандарти за еталониране, към които трябва да бъде приведена Националния 

еталонен гравиметричен полигон, който, от своя страна, да стане основа за 

подобряването и сгъстяването на Държавната гравиметрична мрежа на 

Република България. За сравнение с гравиметъра LaCoste&Romberg G се 

достига до 5 пъти по-вискока точност спрямо ГАК-7Т и GR/K2, а със Sintrex CG-

3 и CG-5 може да се достигне и 10 пъти по-голяма точност, което ги прави 

фаворити при избора на инструменти за измервания на еталонните полигони и 

високия клас гравиметрична мрежа. Необходимо е създаване на цялостна 

методика и оптимизирана технология за реализиране и интерпретация на 

резултати от гравиметрични измервания. Избора на схема/и на измерване както 

за еталонната мрежа, така и за държавната е от съществена важност за 
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оптимално и пълноценно провеждане на измерванията и постигане на целевата 

точност (т. 8 от документа). Подготвянето на програма за осъществяване на 

отделно измерване  включва брой отчети, критерии за качеството на отчетите, 

начин на формиране на крайния отчет и определяне на неговата точност и т.н. 

Математически апарат за обработка и анализ трябва да е внимателно избран и 

съобразен с целивата точност. Правилната обработка и интерпретация на 

резултатите е едно от много важните изисквания към всички високоточни 

измервания, особено при еталонните полигони.  

Държавната гравиметрична мрежа трябва да обезпечава изискванията 

на Държавната нивелачна мрежа и въпросите свързани с вертикалните 

движения на земната кора. Тя трябва да бъде създадена с максимално 

достижима точност към настоящия момент и с прилагането на най-

усъвършенствуваната апаратура и методика на измерване. 

Необходимо е прилагането на съвременна апаратура основана на 

различни принципи на измерване, което ще позволи да се намалят възможните 

систематически грешки, свойствени за приборите от един и същи тип. Мрежата 

е необходимо да се опира на Национален еталонен гравиметричен полигон, 

което ще я приведе към единен мащаб. Всички тези изисквания към 

Държавната гравиметрична мрежа са основание за нейното цялостно и пълно 

преизмерване и преизчисляване по най-високоточни методи, съвместявайки я с 

международните стандарти за национални гравиметрични мрежи.  

7.3 Оптимизирана технология за гравиметрични измервания и 

тяхната обработка 

Значимостта на геодезическите гравиметрични измервания и данни за 

страната е в следните области: 

1/ създаване на единна гравиметрична основа, разпространяваща 

приетата гравиметрична референтна система – ДГрМ 

2/ създавяне и поддържане на модел на гравитационното поле за 

територията на страната за решаване на специфични задачи като 

изчисляване на модел на квазигеоида, решаване на геодинамични 

задачи и др. 
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3/ реализация на височинната основа на страната (Държавната 

нивелачна мрежа), разпространяваща приетата височинна 

референтна система, свързана с приетата гравиметрична 

референтна система 

В дисертацията се предлага оптимизирана технология за геодезическите 

гравиметрични измервания и обработки за представените по-горе задачи.  

Държавната гравиметрична мрежа на страната е необходимо да се 

обнови изцяло, за да се приведе в съответствие с приетите международни 

стандарти и гравиметрична референтна система. Основна част от 

реализирането на ДГрМ е изграждането и поддържането на гравиметрични 

калибрационни линии, подсигуряващи измерванията и поддържането по 

гравиметричната мрежа, както и всички други гравиметрични измервания в 

страната.  

- Оптимизирана технология за изграждане и поддържане на 

гравиметрични калибрационни линии 

Изисквания: 1/за територията да подсигуряват условия за проверка 

калибриране на гравиметрите; 2/да са с най-високата съвременна точност; 3/да 

са стабилни и устойчиви, което обуславя специални условия, покриващи най-

високите изисквания при тяхното изграждане и следене; 4/ да е подсигурен 

достъп и охрана на станциите от линията; 

Проектиране и изграждане: да обхванат диапазона на гравитационното 

поле за страната, т.е. да са разположени така, че да подсигурят 

гравиметричните измервания за всяка част от територия; да са изградени на 

стабилни места и стаблизирани подходящо, охранявани, с ограничен достъп и 

т.н. 

За постигане на точността: 1/ подходящо разпределение/позициониране 

на точките от калибрационната линия; 2/ да се проектират измервания с 

подходяща/подсигуряваща точността схема за измерване, съпътствана с точен 

план за измерване и обработка; 3/ да се предвиди ползване на съвременни 

гравиметри, подсигуряващи най-висока точност и надеждност. 
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- Оптимизирана технология за изграждане и поддържане на ДГрМ 

Изисквания: 1/ да разпространяват с висока точност гравиметричната 

референтна система; 3/ да са стабилни и устойчиви, т.е. да се предвиди 

необходимото изграждане и следене на станциите; 4/ да е подсигурен достъп и 

охрана; 

Проектиране и изграждане: да са равномерно разположени по 

територията на страната; да са изградени на стабилни места и стаблизирани 

подходящо, охранявани, с контролиран достъп и т.н. 

За постигане на точността: 1/ да се предвиди подходящо разпределение, 

т.е. позициониране на точките; 2/ да се проектират измервания на мрежата с 

подходяща/подсигуряваща точността схема за измерване, съпътствана с точен 

план за измерване и обработка; 3/ да се предвиди ползване на съвременни 

гравиметри, подсигуряващи най-висока точност и надеждност. 

- Оптимизирана технология за измервания по линии от ДНМ 

Изисквания: 1/ да подсигуряват възможност за определяне на стойности 

за големината на силата на тежестта за реперите от ДНМ в приетата 

гравиметрична референтна система;  

За постигане на точността – да се проектират измервания по 

нивелачните линии с подходяща схема на измерване, съпътствана с точен план 

за измерване и обработка; да се предвиди ползване на съвременни 

гравиметри, подсигуряващи висока точност и надеждност. 

Обобщение 

Направен е обзор на Гравиметричната мрежа на Република България, 

включващ исторически преглед на калибрационните линии и на реализираните 

Държавни гравиметрични мрежи. Приложени са схеми на Софийски 

гравиметричен полигон и базите към него, създадени от ГУГК, както и на 

Национален еталонен гравиметричен полигон, Прецизни гравиметрични ходове 

и абсолютни гравиметрични станции. 
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Направен е коментар относно съвременно състояние и препоръки за 

бъдещо развитие на Гравиметричната мрежа на Република България. 

Държавната гравиметрична мрежа трябва да обезпечава изискванията на 

Държавната нивелачна мрежа и въпросите свързани с вертикалните движения 

на земната кора. Тя трябва да бъде създадена с максимално достижима 

точност към настоящия момент и с прилагането на най-усъвършенствуваната 

апаратура и методика на измерване. Препоръките са свързани с прилагането 

на съвременна апаратура, основана на различни принципи на измерване, а 

също така и необходимостта мрежата да се опира на Национален еталонен 

гравиметричен полигон, което ще я приведе към единен мащаб. Препоръчва се 

точността на изградената единна гравиметрична основа да бъде поне три пъти 

по-точна от указаната точност за сгъстяване за целите на разпространението, а 

на точността на базите за калибриране да бъде дори и по-висока (пределнта 

възможна точност - под 10 микрогала). Точността на LaCoste&Romberg G е от 

порядъка  на 40 miscroGal и инструменти от подобен клас служат за 

разпространяване при изградена единна основа (ДРгМ). За целите на 

геодезията точността на тези инструменти е достатъчна за подсигуряване на 

гравиметрични данни, включващи наблюдения и изследвания, свързани с 

определяне на геоида и дейности, свързани с прецизна нивелация. В резултат 

на направените теоретични и практически изследвания инструментът LCR G-

1095 може да се използва за целите за разпространяване на единната 

геодезическа основа, а не създаване и поддържане на ДГрМрежа. Препоръчва 

се преизмерване на ДГрМрежа с по-точни гравиметри – Scintrex CG5. Всички 

тези изисквания към Държавната гравиметрична мрежа са основание за 

нейното цялостно и пълно преизмерване и преизчисляване по най-високоточни 

методи, съвместявайки я с международните стандарти за национални 

гравиметрични мрежи.  

Предложена е оптимизирана технология за гравиметрични измервания и 

тяхната обработка. Разгледани са области на значимостта на геодезическите 

гравиметрични измервания и данни за страната. Коментирани са поотделно 

оптимизирани технологии за изграждане и поддържане на гравиметрични 

калибрационни линии, на ДГрМ и оптимизирана технология за измервания по 

линии от ДНМ. Изложени са изисквания, на които трябва да отговаря 
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съответната мрежа при нейното създаване, условия за пректирането и 

изграждането й, както и изисквания за постигане на необходимата точност. 

Equation Section 5 

8. Подходящи схеми за релативни гравиметрични измервания 

Гравиметричните измервания се организират в специални схеми 

наречени гравиметрични рейсове. Гравиметричните рейсове представляват 

поредица от гравиметрични измервания върху определен брой точки, 

обединени от единна система за измерване на времето и дрейфа на нулата на 

уреда. 

Под дрейф на нулата се разбира изместване на нулевото  деление на 

уреда поради деформации на елементите в системата. Елемент на 

гравиметричния рейс е гравиметричното звено. То се дефинира като система 

от гравиметрични станции, чието разположение позволява измерванията да се 

извършват за време, през което с достатъчна за практическите цели точност 

може да се приеме, че дрейфа на нулата се измества по линеен закон. 

 

8.1 Схеми на гравиметрични измервания 

Изборът на подходяща схема (гравиметричен рейс), по която да се 

организират гравиметричните измервания е от изключителна важност, и зависи 

от типа на гравиметъра, от конкретните специфики на техническото задание, от 

броя на точките в мрежата и т.н. Измерванията в един гравиметричен рейс са 

обединени от единна система за отчитане на времето и времевия ход на 

нулата. 

Системата от гравиметрични станции, чието разположение позволява 

измерванията да се извършват за време, през което с достатъчна за 

практическите цели точност може да се приеме, че дрейфа на нулата се 

измества по линеен закон се нарича гравиметрично звено. 

Изборът на конкретна схема, по която да се осъществят гравиметричните 

измервания зависи от типа на гравиметъра, който се използва, както и това с 

какво се предвижва техническото лице. 
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В практиката се използват най-често някои от следните схеми на 

гравиметрични рейсове. 

8.1.1 Прост гравиметричен рейс 

 

Измерванията се извършват по схемата, изобразена на фиг.18, в 

следната последователност 1‘-2‘-3‘-…-N‘-N‘‘-…-3‘‘-2‘‘-1‘‘. 

 

 

Правят се повторни измервания през определен интервал от време Δt, 

които служат за контрола. 

8.1.2 Метод на разликите за изчисляване на 

хоризонтална калибрационна база 

Измерват се четири връзки между точки с известна стойност на силата на 

тежестта (Фиг. 19). От тези измервания се изчисляват три разлики в силата на 

тежестта между точките. Изчислява се и линейния дрейф за периода на 

измерване, както и калибрационният коефициент. 

 

фиг.19 

AGT01 AGT02 

фиг.18 
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8.1.3 Отделни гравиметрични звена 

При сгъстяване на мрежа от по-висок клас е подходящо да се използва 

метода на отделни гравиметрчни звена фиг. 20 или покриващи се  

гравиметрични звена фиг. 21. 

 

 

 

Обикновено за изходна се използва точка с известна стойност на g. 

Правят се измервания в началната точка, след което в точка 1. След известно 

време  Δt се прави отчет отново в точка 1 и се връщаме пак в начална позиция. 

Така се прави за всички точки. Прилага се при централен тип мрежа. 

 

8.1.4 Покриващи се гравиметрични звена 

Задължително трябва да се извършат минимум по две измервания на 

станция, както е изобразено на фиг. 41. 

 

фиг.20 
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8.1.5 Отделни нараствания 

Този метод е известен в практиката като метода ABAB (ABABA). 

Извършват се измервания в точка А, след това в т.В. След време Δt се прави 

повторно наблюдение в А (фиг.22). Връщаме се отново в т.В след Δt1 и т.н. 

Предимството на метода е наличието на голям брой измервания което 

позволява да се извърши изравнение по метода на най-малките квадрати. Като 

недостатък може да се отбележи, че значителния брой измервания правят 

полската работа по-бавна и трудоемка. 

 

фиг. 21 

фиг. 22 
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При изграждане на мрежи от висок клас и при достатъчно ресурси за 

предпочитане е извъшването на по-голям брой свръхизмервания. Метода, 

отговарящ на тези изисквания е метода на отделните нараствания фиг.22. При 

него поради наличието на голям брой свръх измервания е възможно да се 

извърши изравнение по метода на най-малките квадрати. Значителния брой 

измервания прави метода по-трудоемък и значително по-бавен. 

 

8.1.6 Циклични измервания 

 

 

Предимството на този метод е възможността за различни комбинации на 

измерване. 

8.1.7 Метод на разликите  

Използването на метода намира голямо приложение в практиката. 

Измерванията между всеки две точки се базира на схемата 1-2-1 (Фиг. 24). Тези 

връзки се използват за изчисляване на линейния дрейф и за определяне на 

разликите в силата на тежестта между всеки две точки. Затварянето на 

триъгълниците се използва за предварителна оценка на точността на мрежата. 

фиг. 23 
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фиг. 24 

8.1.8 Метод на разликите в комбинация с прост 

гравиметричен рейс 

 Намира приложение при измерване на микромрежи. Прост 

гравиметричен рейс се използва за връзката между три ексцентрични точки (E1, 

E2 и E3) и абсолютно определена точка (ABS). Изчисляват се двойни разлики в 

силата на тежестта по схемите на измерване E1-E2-E3-E1 и E1-E3-E2-E1 (Фиг. 

25). Линейния дрейф се изчислява за всеки затворен контур (E1-E2-E3-E1 и E1-

E3-E2-E1) и се разхвърля пропорционално на времето на измерване. 

 

фиг. 25  

GT2 

GT1 

GT3 GT4 

ABS 

E1 

E2 E3 
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Обобщение 

В тази глава са разгледани подходящи/оптимални схеми за релативни 

гравиметрични измервания. Изборът на подходяща схема (гравиметричен 

рейс), по която да се организират гравиметричните измервания е от 

изключителна важност, и зависи от типа на гравиметъра, от конкретните 

специфики на техническото задание, от броя на точките в мрежата и т.н. 

Измерванията в един гравиметричен рейс са обединени от единна система за 

отчитане на времето и времевия ход на нулата. Подробно са описани само 

използваните най-често в практиката схеми на гравиметрични рейсове, 

включващи: прост гравиметричен рейс; метод на разликите за изчисляване на 

хоризонтална калибрационна база; отделни гравиметрични звена; покриващи 

се гравиметрични звена; отделни нараствания; циклични измервания; метод на 

разликите и метод на разликите в комбинация с прост гравиметричен рейс. 

Описани са спецификите на всеки един от методите и са приложени 

съответните им схеми. 
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II. Практическа частEquation Chapter (Next) Section 1 

В практическата част на работата се представя прилoжената 

оптимизирана технология за калибрационни гравиметрични измервания по 

еталонни линии.  

1. Физико-географска характеристика на района  

София е разположена в западната част на страната, в района на 

Софийското поле, между Стара планина на североизток и планините Люлин, 

Витоша и Лозенска на югозапад. Като една от Задбалканските котловини 

средната надморска височина е 550 метра, климатът е умереноконтинентален 

и се характеризира със студена и снежна зима и по-прохладно лято. Средните 

годишни валежи са 581,8 mm, достигайки своя максимум около средата на 

годината.Землището на град София има площ 492 km², като освен 

урбанизирана територия обхваща и съседни земеделски и горски терени, 

включително значителна част от планината Витоша. Градът е на 55 км от 

Сръбската граница – Калотина, на 113 км от Македонската граница – Гюешево, 

на 183 км от Гръцката – Кулата, на 315 км. от Турската граница Капитан 

Андреево и на 324 км от пристанището на град Русе.  

Поради разположението си градът заема централно място в Софийска 

сеизмична зона, която е най-западната част на Средногорски сеизмичен район. 

Сеизмичната активност на Софийска зона представлява голям интерес поради 

концентрацията на промишлени, административни и граждански обекти и 

висока плътност на населението в нея. Проведените сеизмологични 

изследвания показват, че в Софийска зона значителни разрушения могат да се 

очакват от земетресенията, генерирани в локалните огнища. 

Изучаването на слабата сеизмичност в зоната потвърждава, че е на лице 

съвременна земетръсна активност, която по местоположение се привързва към 

участъците, генерирали силни земетресения в миналото. Последното е 

указание, че в бъдеще могат да се очакват и силни сеизмични изяви, 

доближаващи се до прогнозните за Софийската сеизмична зона. 
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2. Описание на извършените гравиметрични измервания 

Гравиметричните измервания са направени на точки от Софийският 

гравиметричен полигон, част от Националният еталонен гравиметричен 

полигон в периода 12 – 13 април 2017 г. Извършването на измервателните 

работи е през деня при слънчево и топло време. За целта са използвани 

следните инструменти: кварцов астазиран гравиметър ГАК-7Т №524 с 

константа К=-6,8501; ГР/К2 №1319 с константа К=-11,068 и LCR G-1095. При 

изграждането на калибрационната линия са включени и нови гравиметрични 

точки със съвременни абсолютни и релативни гравиметрични определения. 

3. Обработка на гравиметричните данни 

В карнетите са отбелязани инструментът, неговата константа, номерата 

на точките, както и датата и часът на всяко измерване. За всяка точка са 

направени отчети в mGal. За LCR G-1095 крайните отчети са коригирани с 

интервалния множител за конкретния интервал на отчета и е прибавена 

съответната събираема стойност. 

Интервал Събираема 
стойност 

Интервален 
множител 

3600 3648.12 1.01491 

3700 3749.61 1.01485 

3800 3851.10 1.01479 

Примерно: 

За отчет 3782.16 се разделя на две стойност 3700 + 82.16 и се коригира 

по следния начин: 82.16 х 1.01485 + 3749.61 = 3832.990. 

За инструментите ГАК-7Т и ГР/К2 са коригирани отечетите на точките със 

съответната константа на инструмента, като направения отчет се умножава по 

тази константа и се записва.  

Записани са височината на основата за инструмент LCR G-1095 и на 

репера, както и тяхната разлика в cm. Изчислен е коригирания отчет с 

поправката от разлика на височините на основите в дименсия mGal. Стойността 

на коригирания отчет е изчислен по формулата 

 височина инструментδO =- h
h




  (1.1) 
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където 0.3086 /mGal m
h




  е нормалният вертикалн градиент. 

Земната кора се влияе от привличащата сила на небесните тела и 

поради тази причината се налага нанасяне на приливни корекции върху 

измерванията, зависещи от деня и часа на конкретното измерване. Тъй като 

приливните корекции са сравнително малки величини, те са записани в 

дименсия μGal.  

Корекцията от атмосферното налягане се налага да се въведе поради 

измененията на налягането в периода на измерване. Налягането се измерва 

във всяка гравиметрична станция в hPa единици. За изчисляване на корекцията 

се използва емпирична формула 

  налягане nδO =0.3 p-p ,   (1.2) 

където наляганеδO  е в μGal, р е измереното налягане в станцията в hPa, а рn е 

нормалното налягане за станцията в hPa. 

Нормалното атмосферно налягане рn за станцията се изчислява на база 

ортометричната височина на точката по одобрената от IAG (International 

Association of Geodesy) формула 

 

5.2559
ort

n

0.65H
p =1013.25 1- .

288.15

 
 
 

  (1.3) 

 

При изменение на атмосферното налягане се изменя и плътността на 

въздуха, а следователно и действащата вертикална сила. Записва се 

измерената стойност на налягането в hPa, за всеки един направен отчет. А 

изчислената корекция на база тези стойности се записва в дименсия μGal 

поради малката си стойност. Така се записва коригираният отчет с корекциите 

от приливните сили и атмосферното налягане в дименсия mGal.  

Тъй като направените рейсове са с достатъчно малка продължителност 

се приема за линейно изменението на дрейфа на нулата. Така са изчислени 
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корекциите от дрейфа на нулата и са записани в дименсия mGal, а след това е 

изчислен коригирания отчет в същата дименсия. 

Като последно се изчисляват разликите в силата на тежестта между 

измерените точки. Това се осъществява като се пресмятат разликите между 

коригираните вече отчети с всички изчислени корекции до момента. Разликите 

в силата на тежестта са записани в дименсия mGal. Изчислени са стойностите 

на ускорението на силата на тежестта на всички точки като са взети за изходни 

стойностите на двете абсолютни точки в София –АГКК  и Плана. 

Използвани за следните съкращения: 

АГКК абсолютна гравиметрична точка SOF-ABS 

Бояна - вход Читалище - нивелачен репер BOJ-REL 

Тих кът -ГТ17 - бетонов блок с гъба TKT-REL 

Разклон Копито - Зл. мостове рел. ГТ18 RKP-REL 

Копитото чешма  KPC-REL 

Копитото ГТ11 KOP-REL 

Симеоново паметник рел. точка SIM-REL 

Бистрица паметник връх рел. точка BIS-REL 

Железница чешма рел. точка ZEL-REL 

Плана база НИГГГ сеизмограф PLA-ABS 
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Еталонен гравиметричен полигон София-Копитото 
 

Гравиметър: LCR G-1095            Дата: 13.04.2017 
грав.рейс: АГКК - Кино „Бояна” - „Тих кът” - Разклон – Копито 

(Sofia ABS - BOJ REL - TKT REL - RKP REL -KOP REL) 
                 Табл.1 

точка B° L° H
N
 час 

краен 
отчет 

калибр. 
отчет 

h 
основа 

h 
основа-
репер 

h 
G = B 

+0.3086*F 
Прил. 
кор. 

Атмосф. 
Налягане 

Кор. 
атм. 
нал. 

Кориг. 
Отчет 

Дрифт 
кор. 

Кориг. 
отчет 

Δg  g 

   °  °  m h:min:sec   mGal cm cm cm mGal Gal hPa 
Ga

l
mGal mGal mGal mGal 10-5ms-2 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 09:14:00 ч. 3803.44 3854.591 22.1 0.9 21.2 3854.656 -39 946 1 3854.618 0.000 3854.618 -21.574 980240.584 

BOJ-REL 42.515008 23.26736 722.651 09:55:00 ч. 3782.16 3832.990 21.9 1.4 20.5 3833.053 -34 931 0 3833.020 -0.024 3833.044 21.574 980219.010 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 10:26:00 ч. 3803.39 3854.540 22.0 0.9 21.1 3854.605 -30 946 1 3854.576 -0.042 3854.618 0.000 
 

                                    
 

BOJ-REL 42.515008 23.26736 722.651 11:00:00 ч. 3782.17 3833.000 21.9 1.4 20.5 3833.063 -26 932 1 3833.038 0.000 3833.038 -67.023 980219.010 

TKT-REL 42.631972 23.22560 1109.732 11:43:00 ч. 3716.13 3765.980 22.0 2.2 19.8 3766.041 -23 888 0 3766.018 0.003 3766.015 67.023 980151.987 

BOJ-REL 42.515008 23.26736 722.651 12:24:00 ч. 3782.18 3833.010 21.9 1.4 20.5 3833.074 -31 931 0 3833.044 0.006 3833.038 0.000 
 

                                    
 

TKT-REL 42.631972 23.22560 1109.732 12:56:00 ч. 3716.31 3766.162 21.9 2.2 19.7 3766.223 -21 887 0 3766.202 0.000 3766.202 -21.979 980151.987 

RKP-REL 42.628636 23.23076 1216.670 13:22:00 ч. 3694.69 3744.222 21.9 0.7 21.2 3744.287 -20 875 0 3744.267 0.044 3744.223 -35.367 980130.008 

KPC-REL 42.636467 23.24346 1346.395 13:45:00 ч. 3659.88 3708.893 21.4 0 21.4 3708.959 -20 860 -1 3708.938 0.082 3708.856 -3.251 980094.641 

KOP-REL 42.637121 23.24399 1347.967 14:03:00 ч. 3656.71 3705.676 21.9 1.6 20.3 3705.738 -20 861 0 3705.718 0.112 3705.605 38.632 980091.390 

RKP-REL 42.628636 23.23076 1216.670 14:38:00 ч. 3694.83 3744.364 21.8 0.7 21.1 3744.429 -21 875 0 3744.408 0.171 3744.237 21.965 980130.022 

TKT-REL 42.631972 23.22560 1109.732 14:57:00 ч. 3716.51 3766.365 22 2.2 19.8 3766.426 -21 886 0 3766.405 0.203 3766.202 0.000 
 

                                    

KPC-REL 42.636467 23.24346 1346.395 15:20:00 ч. 3660.12 3709.136 21.9 0 21.9 3709.204 -21 860 -1 3709.183     145.828 980094.641 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 16:05:00 ч. 3803.81 3854.966 21.9 0.9 21 3855.031 -20 941 0 3855.011       980240.469 

 

 



60 
 

Еталонен гравиметричен полигон София-Копитото 
 

Гравиметър: ГАК-7Т № 524            Дата: 13.04.2017 
К= -6.8501                                                                                                                       грав.рейс: АГКК - Кино „Бояна” - „Тих кът” - Разклон – Копито 

(Sofia ABS - BOJ REL - TKT REL - RKP REL -KOP REL) 
                 Табл.2 

точка B° L° H
N
 час 

краен 
отчет 

калибр. 
отчет 

Прил. 
Корекция 

Атмосф. 
Налягане 

Корекция 
атмосф. 

Налягане 

Кориг. 
отчет 

Дрифт 
кор. 

Кориг. 
отчет 

Δg g 

   °  ° m  h:min:sec   mGal Gal hPa Gal mGal mGal mGal mGal 10-5ms-2 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 09:21:00 ч. 3.551 -24.325 -38 946 1 -24.362 0.000 -24.362 -21.368 980240.584 

BOJ-REL 42.515008 23.26736 722.651 09:51:00 ч. 6.682 -45.772 -27 931 0 -45.799 -0.069 -45.730 21.368 980219.216 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 10:23:00 ч. 3.573 -24.475 -31 946 1 -24.505 -0.143 -24.362 0.000 
 

        
    

     BOJ-REL 42.515008 23.26736 722.651 11:02:00 ч. 2.633 -18.036 -26 932 1 -18.062 0.000 -18.062 -66.692 980219.216 

TKT-REL 42.631972 23.22560 1109.732 11:37:00 ч. 12.341 -84.537 -24 888 0 -84.561 0.193 -84.754 66.692 980152.524 

BOJ-REL 42.515008 23.26736 722.651 12:21:00 ч. 2.570 -17.605 -21 931 0 -17.626 0.436 -18.062 0.000 
 

        
    

     TKT-REL 42.631972 23.22560 1109.732 13:01:00 ч. 2.111 -14.461 -21 887 0 -14.481 0.000 -14.481 -22.381 980152.524 

RKP-REL 42.628636 23.23076 1216.670 13:20:00 ч. 5.381 -36.860 -20 875 0 -36.881 -0.019 -36.862 -35.478 980130.144 

KPC-REL 42.636467 23.24346 1346.395 13:43:00 ч. 10.574 -72.433 -20 860 -1 -72.454 -0.114 -72.339 -3.142 980094.666 

KOP-REL 42.637121 23.24399 1347.967 13:57:00 ч. 11.061 -75.769 -20 861 0 -75.790 -0.308 -75.481 39.222 980091.524 

RKP-REL 42.628636 23.23076 1216.670 14:35:00 ч. 5.381 -36.860 -21 875 0 -36.881 -0.622 -36.260 21.779 980130.746 

TKT-REL 42.631972 23.22560 1109.732 14:54:00 ч. 2.220 -15.207 -21 886 0 -15.228 -0.747 -14.481 0.000 
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Еталонен гравиметричен полигон София-Копитото 
 

Гравиметър: ГР/К2 № 1319            Дата: 13.04.2017 
К= -11.068                                                                                                                       грав.рейс: АГКК - Кино „Бояна” - „Тих кът” - Разклон – Копито 

(Sofia ABS - BOJ REL - TKT REL - RKP REL -KOP REL) 
                 Табл.3 

точка B° L° H
N
 час 

краен 
отчет 

калибр. 
отчет 

Прил. 
Корекция 

Атмосф. 
Налягане 

Корекция 
атмосф. 

Налягане 

Кориг. 
Отчет 

Дрифт 
кор. 

Кориг. 
отчет 

Δg g 

   ° °   m h:min:sec   mGal Gal hPa Gal mGal mGal mGal mGal 10-5ms-2 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 09:21:00 ч. 2.572 -28.467 -38 946 1 -28.504 0.000 -28.504 -20.947 980240.584 

BOJ-REL 42.515008 23.26736 722.651 09:51:00 ч. 4.485 -49.640 -27 931 0 -49.667 -0.216 -49.451 20.947 980219.638 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 10:23:00 ч. 2.613 -28.921 -31 946 1 -28.950 -0.446 -28.504 0.000 
 

        
    

     BOJ-REL 42.515008 23.26736 722.651 11:02:00 ч. 3.065 -33.923 -26 932 1 -33.949 0.000 -33.949 -67.626 980219.638 

TKT-REL 42.631972 23.22560 1109.732 11:37:00 ч. 9.168 -101.471 -24 888 0 -101.495 0.081 -101.575 67.626 980152.011 

BOJ-REL 42.515008 23.26736 722.651 12:21:00 ч. 3.049 -33.746 -21 931 0 -33.767 0.182 -33.949 0.000 
 

        
    

     TKT-REL 42.631972 23.22560 1109.732 13:01:00 ч. 2.538 -28.091 -21 887 0 -28.111 0.000 -28.111 -21.647 980152.011 

RKP-REL 42.628636 23.23076 1216.670 13:20:00 ч. 4.495 -49.751 -20 875 0 -49.771 -0.013 -49.758 -36.117 980130.364 

KPC-REL 42.636467 23.24346 1346.395 13:43:00 ч. 7.764 -85.932 -20 860 -1 -85.953 -0.078 -85.875 -2.889 980094.247 

KOP-REL 42.637121 23.24399 1347.967 13:57:00 ч. 8.037 -88.954 -20 861 0 -88.974 -0.210 -88.764 39.062 980091.358 

RKP-REL 42.628636 23.23076 1216.670 14:35:00 ч. 4.527 -50.105 -21 875 0 -50.126 -0.424 -49.702 21.591 980130.420 

TKT-REL 42.631972 23.22560 1109.732 14:54:00 ч. 2.584 -28.600 -21 886 0 -28.621 -0.510 -28.111 0.000 
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Схема на измерванията на полигон София-Копитото 

KOP-REL
Копитото

RKP-REL
Разклон"Копитото"

и "Златните мостове"

TKT-REL
"Тих кът"

BOJ-REL
"Бояна"

АГКК

измервания с трите инструмента

измерване с LCR-G
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Еталонен гравиметричен полигон София-Плана 
 

Гравиметър: LCR G-1095            Дата: 12.04.2017 
грав.рейс: София(АГКК) – Симеоново – Бистрица – Железница – Плана (ГО) 

(SOF-ABS - SIM-REL - BIS-REL - ZEL-REL - PLA-ABS) 
                 Табл.4 

точка B° L° H
N
 час 

краен 
отчет 

калибр. 
отчет 

h 
осн. 

h 
осн.-
реп. 

h 
G = B 

+0.3086*
F 

Прил

. Кор. 
Атм. 
нал. 

Кор. 
атм. 
нал. 

Кориг. 
Отчет 

Дрифт 
кор. 

Кориг. 
отчет 

Δg g 

   °  °  m h:min:sec   mGal cm cm cm mGal Gal hPa Gal mGal mGal mGal mGal 10-5ms-2 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 09:40:00 ч. 3803.31 3854.459 21.9 0.9 21 3854.524 -38 945 1 3854.487 0.000 3854.487 -50.337 980240.584 

SIM-REL 42.611226 23.34074 814.252 10:30:00 ч. 3753.69 3804.097 21.7 0 21.7 3804.164 -36 920 0 3804.128 -0.021 3804.150 -14.212 980190.247 

BIS-REL 42.589291 23.36487 899.554 11:05:00 ч. 3739.67 3789.869 21.9 0 21.9 3789.937 -35 911 0 3789.902 -0.036 3789.938 64.549 980176.036 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 11:55:00 ч. 3803.25 3854.398 21.9 0.9 21 3854.463 -34 945 1 3854.430 -0.057 3854.487 0.000 
 

                                    
 

BIS-REL 42.589291 23.36487 899.554 12:48:00 ч. 3739.74 3789.940 21.7 0 21.7 3790.007 -32 910 0 3789.975 0.000 3789.975 -45.137 980176.036 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 13:22:00 ч. 3695.33 3744.871 21.9 0 21.9 3744.939 -30 891 0 3744.908 0.070 3744.838 45.137 980130.939 

BIS-REL 42.589291 23.36487 899.554 14:00:00 ч. 3739.88 3790.082 22.3 0 22.3 3790.151 -28 910 0 3790.123 0.148 3789.975 0 осреднени 

                                    стойности 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 13:22:00 ч. 3695.33 3744.871 21.9 0 21.9 3744.939 -30 891 0 3744.908 0.000 3744.908 45.056 
 

BIS-REL 42.589291 23.36487 899.554 14:00:00 ч. 3739.88 3790.082 22.3 0 22.3 3790.151 -28 910 0 3790.123 0.159 3789.964 -45.056 
 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 14:26:00 ч. 3695.59 3745.135 21.9 0 21.9 3745.203 -25 890 -1 3745.177 0.269 3744.908 0.000 
 

                                    
 

PLA-ABS 42.476400 23.42530 1233.260 15:16:00 ч. 3639.74 3688.453 22 0.65 21.35 3688.518 -19 889 5 3688.499 0.000 3688.499 56.758 980074.191 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 16:01:00 ч. 3695.73 3745.277 22 0 22 3745.345 -12 899 2 3745.335 0.078 3745.258 -56.758 980130.939 

PLA-ABS 42.476400 23.42530 1233.260 16:41:00 ч. 3639.87 3688.584 21.9 0.65 21.25 3688.650 -4 878 1 3688.646 0.147 3688.499 0 осреднени 

                  
стойности 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 16:01:00 ч. 3695.73 3745.277 22 0 22 3745.345 -12 899 2 3745.335 0.000 3745.335 -56.739 
 

PLA-ABS 42.476400 23.42530 1233.260 16:41:00 ч. 3639.87 3688.584 21.9 0.65 21.25 3688.650 -4 878 1 3688.646 0.050 3688.596 56.739 
 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 17:28:00 ч. 3695.82 3745.369 21.9 0 21.9 3745.436 6 896 1 3745.444 0.108 3745.335 0.000 
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Еталонен гравиметричен полигон София-Плана 
 

Гравиметър: ГАК-7Т № 524            Дата: 12.04.2017 
К= -6.8501                                                                                           грав.рейс: София(АГКК) – Симеоново – Бистрица – Железница – Плана (ГО) 

(SOF-ABS - SIM-REL - BIS-REL - ZEL-REL - PLA-ABS) 
                 Табл.5 

точка B° L° H
N
 час 

краен 
отчет 

калибр. 
отчет 

Прил. 
Корекция 

Атмосф. 
Налягане 

Корекция 
атмосф. 

Налягане 

Кориг. 
Отчет 

Дрифт 
кор. 

Кориг. 
отчет 

Δg g 

   °  °  m h:min:sec   mGal Gal hPa Gal mGal mGal mGal mGal 10-5ms-2 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 09:36:00 ч. 2.153 -14.748 -38 945 1 -14.785 0.000 -14.785 -50.040 980240.584 

SIM-REL 42.611226 23.34074 814.252 10:19:00 ч. 9.395 -64.357 -36 920 0 -64.392 0.433 -64.825 -14.959 980190.544 

BIS-REL 42.589291 23.36487 899.554 10:57:00 ч. 11.523 -78.934 -35 911 0 -78.968 0.816 -79.784 64.999 980175.586 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 11:47:00 ч. 1.961 -13.433 -34 945 1 -13.466 1.319 -14.785 0.000 
                         
 BIS-REL 42.589291 23.36487 899.554 12:44:00 ч. 3.924 -26.880 -32 910 0 -26.912 0.000 -26.912 -44.908 980175.586 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 13:08:00 ч. 10.467 -71.700 -30 891 0 -71.731 0.089 -71.820 44.908 980130.466 

BIS-REL 42.589291 23.36487 899.554 13:57:00 ч. 3.885 -26.613 -28 910 0 -26.640 0.271 -26.912 0 осреднени 

                        стойности 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 13:08:00 ч. 10.467 -71.700 -30 891 0 -71.731 0.000 -71.731 45.331 
 BIS-REL 42.589291 23.36487 899.554 13:53:00 ч. 3.885 -26.613 -28 910 0 -26.640 -0.241 -26.399 -45.331 
 ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 14:20:00 ч. 10.524 -72.090 -25 890 -1 -72.117 -0.386 -71.731 0.000 
                         
 PLA-ABS 42.476400 23.42530 1233.260 15:07:00 ч. 11.075 -75.865 -19 889 5 -75.880 0.000 -75.880 56.801 980073.609 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 15:55:00 ч. 2.743 -18.790 -12 899 2 -18.800 0.279 -19.078 -56.801 980130.466 

PLA-ABS 42.476400 23.42530 1233.260 16:34:00 ч. 11.003 -75.372 -4 878 1 -75.375 0.505 -75.880 0 осреднени 

 
    

 

  
   

    
  

стойности 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 15:55:00 ч. 2.743 -18.790 -12 899 2 -18.800 0.000 -18.800 -56.912 
 PLA-ABS 42.476400 23.42530 1233.260 16:34:00 ч. 11.003 -75.372 -4 878 1 -75.375 0.337 -75.712 56.912 
 ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 17:21:00 ч. 2.637 -18.064 6 896 1 -18.056 0.743 -18.800 0.000 
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Еталонен гравиметричен полигон София-Плана 
 

Гравиметър: ГР/К2 № 1319            Дата: 12.04.2017 
К= -11.068                                                                                          грав.рейс: София(АГКК) – Симеоново – Бистрица – Железница – Плана (ГО) 

(SOF-ABS - SIM-REL - BIS-REL - ZEL-REL - PLA-ABS) 
                 Табл.6 

точка B° L° H
N
 час 

краен 
отчет 

калибр. 
отчет 

Прил. 
Корекция 

Атмосф. 
Налягане 

Корекция 
атмосф. 

Налягане 

Кориг. 
Отчет 

Дрифт 
кор. 

Кориг. 
отчет 

Δg g 

   ° °   m h:min:sec   mGal Gal hPa Gal mGal mGal mGal mGal 10-5ms-2 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 09:39:00 ч. 2.844 -31.477 -38 945 1 -31.514 0.000 -31.514 -49.878 980240.584 

SIM-REL 42.611226 23.34074 814.252 10:19:00 ч. 7.382 -81.704 -36 920 0 -81.740 -0.347 -81.393 -14.959 980190.706 

BIS-REL 42.589291 23.36487 899.554 10:59:00 ч. 8.765 -97.011 -35 911 0 -97.046 -0.694 -96.352 64.837 980175.747 

SOF-ABS 42.667000 23.20000 607.173 11:50:00 ч. 2.947 -32.617 -34 945 1 -32.651 -1.136 -31.514 0.000 
      

                    
 BIS-REL 42.589291 23.36487 899.554 12:45:00 ч. 3.763 -41.649 -32 910 0 -41.681 0.000 -41.681 -45.389 980175.747 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 13:10:00 ч. 7.801 -86.341 -30 891 0 -86.372 0.697 -87.069 45.389 980130.351 

BIS-REL 42.589291 23.36487 899.554 13:55:00 ч. 3.587 -39.701 -28 910 0 -39.729 1.952 -41.681 0  

                         осреднени 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 13:10:00 ч. 7.801 -86.341 -30 891 0 -86.372 0.000 -86.372 45.402 стойности 

BIS-REL 42.589291 23.36487 899.554 13:55:00 ч. 3.587 -39.701 -28 910 0 -39.729 1.241 -40.970 -45.402 
 ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 14:22:00 ч. 7.622 -84.360 -25 890 -1 -84.386 1.986 -86.372 0.000 
                          
 PLA-ABS 42.476400 23.42530 1233.260 15:10:00 ч. 8.053 -89.131 -19 889 5 -89.145 0.000 -89.145 56.993 980073.144 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 15:57:00 ч. 3.003 -33.237 -12 899 2 -33.247 -1.094 -32.153 -56.993 980130.351 

PLA-ABS 42.476400 23.42530 1233.260 16:36:00 ч. 8.235 -91.145 -4 878 1 -91.148 -2.003 -89.145 0  

 
   

  

  
   

    
  

осреднени 

ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 15:57:00 ч. 3.003 -33.237 -12 899 2 -33.247 0.000 -33.247 -57.423 стойности 

PLA-ABS 42.476400 23.42530 1233.260 16:36:00 ч. 8.235 -91.145 -4 878 1 -91.148 -0.478 -90.670 57.423 
 ZEL-REL 42.539970 23.36453 1059.809 17:25:00 ч. 3.102 -34.333 6 896 1 -34.326 -1.078 -33.247 0.000 
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Схема на измерванията на полигон София-Плана 

 

SOF-ABS
АГКК

SIM-REL
Паметник

Симеоново

BIS-REL
Паметник

Бистрица

ZEL-REL
Чешма

Железница

PLA-ABS
ГО "Плана"
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4. Сравнителен анализ и оценка на точността 

 

Освен избора на схема на измерване, подборът на подходящ 

инструментариум е много важен за постигане на оптимална точност на 

измерванията на полигоните. Техническите характеристики на използваните 

инструменти са сравнени в табл. 7. 

Табл.7 

                                
Модел 

ГАК-7T и ГР/К2  
LaCoste&Romberg 
Model G Технически  

Характеристики 

Обхват 80-120 mGal 7000 mGal 

Разделителна 
способност 

0.001 mGal 0.005 mGal 

Точност на единично 
измерване 

0.03 – 0.06 
mGal 

0.04 mGal 

Дрейф 1.0 mGal/ден 0.5 mGal/мес 

Тегло 5 kg 3.2 kg 

 

Изчислени са несвръзките от измерените полигони и средните квадратни 

грешки за единично измерване.  

Показани са получените резултати в табл.8. 

Табл.8 

Средни квадратни грешки за единично 
измерване 

инструмент LCR G-
1095 

GAK-7T 
№524 

GR/K2 
№1319 

полигон mGal 

SOF-KOP ±0.031 ±0.240 ±0.374 

SOF-PLA ±0.072 ±0.240 ±0.374 
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Получените резултати от измерванията и изчислените средни квадратни 

грешки потвърждават инструмнталните показатели – инструментът LCR G-1095 

дава много по-добри резултати и е подходящ за измервания, както на еталонни 

полигони, така и на основен клас ДГрМ. 

Налични са измервания от предходни години на част от същите ходове и 

са направени сравнения с резулатите получени от измерванията с инструменти 

LCR G-1095,  ГАК-7T и ГР/К2 (табл. 9 и 10). 

Табл.9 

Година на измерване 2017 1983 1996 2004 2004 и 2007 

инструмент LCR G-1095 ГАК-7T ГР/К2 ГАК и ГР/К2 ГАК и ГР/К2 CG-3 и ГАК CG-3 и CG-5 

 
Δg1 Δg2 Δg3 Δg Δg Δg Δg 

 
mGal 

Δg SOF-ABS,BOJ-REL -21.574 -21.368 -20.947 -21.80 -21.77 -21.693 -21.692 

Δg BOJ-REL,TKT-REL -67.023 -66.692 -67.626 -66.72 -66.60 -66.783 -66.783 

Δg TKT-REL,RKP-REL -21.972 -22.080 -21.619 -22.10 -22.05 -21.897 -21.898 

Δg KOP-REL,RKP-REL -38.632 -39.222 -39.062 -38.92 -38.83 -38.685 

 Δg RKP-REL,KPC-REL -35.367 -35.478 -36.117       -35.327 

Δg KPC-REL,KOP-REL -3.251 -3.142 -2.889 
     

 

Табл.10 

Година на измерване 2017 1996 2004 2004 2007 

инструмент LCR G-1095 ГАК-7T ГР/К2 

ГАК и 
ГР/К2 

ГАК и 
ГР/К2 

CG-3 CG-3 и CG-5 

 
Δg1 Δg2 Δg3 Δg Δg Δg Δg 

 
mGal 

|Δg| SOF-ABS,SIM-REL -50.337 -50.040 -49.878 
   

-50.352 

|Δg| SIM-REL,BIS-REL -14.212 -14.959 -14.959 -14.32 -14.17 -14.20 -14.218 

|Δg| BIS-REL,SOF-ABS 64.549 64.999 64.837 
    |Δg|BIS-REL,ZEL-REL -45.096 -44.908 -45.389 
   

-45.058 

|Δg| SIM-REL,ZEL-REL -59.308 -60.078 -60.355 -59.20 -59.27 -59.22 
 |Δg| ZEL-REL,PLA-ABS -56.749 -56.856 -57.208 

   
-56.728 
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Сравнени са получените от измерванията стойности за разликите в 

ускорението на силата на тежестта и абсолютно определените стойности на 

двете точки в София и Плана (табл. 10). От тази таблица също е видно, че 

резулатите от инструмент LCR G-1095 се доближават най-много до стойността, 

изчислена от абсолютните определения на двете точки. Това още веднъж 

доказва надежността и стабилността на този инструмент, което го прави 

подходящ при проектиране, преизмерване и поддържане на ЕГМ и ДГрМ. 

Табл.10 

абсолютни точки 

Δg /mGal/ 

LCR G-
1095 

ГАК-7T 
№524 

ГР/К2 
№1319 

абсолютни 
определения, 

2002г. 

SOF-ABS PLA-ABS -166.394 -166.975 -167.441 -166.245 

 

Оценката  на  точността  е  извършена  на  базата  на  наличните  разлики  

отмногократни  измервания.  Изчислени са разликите от получените резултати с 

трите инструмента и резулатите получени от измерванията през 2004г.-2007г. с 

инструменти Sintrex CG3 и Sintrex CG5. Образувани  са  редове  от  разлики  

между  двукратни независими измервания ijd  . 

 I II

ij ij ijd g g     (1.4) 

където I II

ij ijg и g   са  гравиметричните  разлики  от  двукратни  измервания  на  

една  и съща страна.  

Тежестите на I II

ij ijg и g  са приети да са съответно 
ij ij

I II

g gP и P
 

 . Тежестта  на 

определената двойна разлика се дава с формулата: 

 
.

.ij ij

ij ij

I II

g gd

ij I II

g g

P P
P

P P

 

 




  (1.5) 

Средната квадратна грешка за разлика d с тежест единица се определя по: 

 

2

0
.

.

d

k k

d d

k

P d
m

P

     (1.6) 
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Средната  квадратна  грешка  за  гравиметрична  разлика  ∆g  с  тежест  

единица  се определя чрез: 

 

20
0

.
.

22

d

k kd
g d

k

P dm
m

P


   
  

  (1.7) 

Прието е, че всички отчети в станциите са с тежест 1. За  оценката  на  

точността  на  измерванията  при  обработката  на  данни от измервания на 

Софийската калибрационна линия, броят на многократно определените 

гравиметрични  разлики  е  ограничен.  Тове е и причината да се  обработват  на  

като независими  разлики  d  /  респективно  на  независими  гравиметрични 

разлики ∆g.    

Резултатите от оценката на точността са представени в (табл. 11 и табл. 

12). 

Табл. 11 

Гравиметричен рейс София(АГКК) – Симеоново – Бистрица – Железница – Плана (ГО) 

инструмент LCR G-1095 ГАК-7T ГР/К2 

 
Δg1-ΔgCG3 Δg2-ΔgCG3 Δg3-ΔgCG3 

 

mGal 

Δg SOF-ABS,SIM-REL -0.015 -0.312 -0.474 

Δg SIM-REL,BIS-REL -0.006 0.741 0.741 

ΔgBIS-REL,ZEL-REL 0.038 -0.150 0.331 

Δg ZEL-REL,PLA-ABS 0.021 0.128 0.480 

 Средна квадратна 
грешка за d=Δgi-Δgj 

0.023 0.414 0.527 

 Средна квадратна 
грешка за Δg 

0.016 0.293 0.373 
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Табл. 12 
Гравиметричен рейс АГКК - Кино „Бояна” - „Тих кът” - Разклон – Копито 

инструмент LCR G-1095 ГАК-7T ГР/К2 

 
Δg1-ΔgCG3 Δg2-ΔgCG3 Δg3-ΔgCG3 

 

mGal 

Δg SOF-ABS,BOJ-REL -0.118 -0.324 -0.745 

Δg BOJ-REL,TKT-REL 0.240 -0.091 0.843 

Δg TKT-REL,RKP-REL 0.074 0.182 -0.279 

Δg RKP-REL,KPC-REL 0.040 0.151 0.790 

 Средна квадратна 
грешка за d=Δgi-Δgj 

0.140 0.205 0.701 

 Средна квадратна 
грешка за Δg 

0.099 0.145 0.496 

 

Стойностите от табл. 11 и табл. 12 потвърждават досегашните резултати и 

констатации относно избора на подходящи инструменти. 
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5. Изводи и заключения 

 

На база получените резултати може да се твърди, че измерените точки от 

полигоните са достатъчно стабилни, достъпни и надежно определени, за да 

послужат за основа за част от бъдеща еталонна гравиметрична мрежа, като тези 

полигони са достъчно функционални, за да служат за калибриране на 

инструменти в бъдеще. Оптимални резултати при бъдещо изграждане на 

Еталонна гравиметрична мрежа биха се постигнали при използване на описаните 

методи на измервания в т. I.8.1, като най-подходящ от тях би бил метод на 

цикличните измервания I.8.1.5. Като би било добре да се извършат по-голям 

набор от измервания във всяка станция във връзка с оценката на точността. За 

преизмерване и доразвиване на Държавната гравиметрична мрежа биха били 

постигнати най-добри резултати при използване на метод на разликите в 

комбинация с прост гравиметричен рейс I.8.1.6. Използваната схема на 

измерване при разглежданите полигони е съобразена с инструментите ГАК-7Т и 

ГР/К2, поради спецификата на инструменталните им характеристики (обхват на 

измерванията, дрейф и т.н.). Препоръчва се точността на изградената единна 

гравиметрична основа да бъде поне три пъти по-точна от указаната точност за 

сгъстяване за целите на разпространението, а на точността на базите за 

калибриране да бъде дори и по-висока (пределнта възможна точност - под 10 

микрогала). Точността на LaCoste&Romberg G е от порядъка  на 40 miscroGal и 

инструменти от подобен клас служат за разпространяване при изградена единна 

основа (ДРгМ). За целите на геодезията точността на тези инструменти е 

достатъчна за подсигуряване на гравиметрични данни, включващи наблюдения и 

изследвания, свързани с определяне на геоида и дейности, свързани с прецизна 

нивелация. В резултат на направените теоретични и практически изследвания 

инструментът LCR G-1095 може да се използва за целите за разпространяване 

на единната геодезическа основа, а не създаване и поддържане на ДГрМрежа. 

Препоръчва се преизмерване на ДГрМрежа с по-точни гравиметри – Scintrex 

CG5. От направените сравнения на получените резултати, както и направените 

съпоставки с предходни измервания, е видимо, че за бъдещи измервания, 

преизмервания, доразвиване и поддържане на ЕГМ и ДГрМ е необходимо 

използването на инструмент LCR-G или по-добър от него, като Sintrex CG3 и 
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CG5, за постигане на точности, отговарящи на световните стандарти, към които 

се цели привързването на националните мрежи на България.  

Държавната гравиметрична мрежа на страната е необходимо да се обнови 

изцяло, за да се приведе в съответствие с приетите международни стандарти и 

гравиметрична референтна система. Основна част от реализирането на ДГрМ е 

изграждането и поддържането на гравиметрични калибрационни линии, 

подсигуряващи измерванията и поддържането по гравиметричната мрежа, както 

и всички други гравиметрични измервания в страната. 
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ПРЕТЕНЦИИ ЗА ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

При разработката на дисертационния труд, са решени поставените в 

началото цели и задачи. 

Като претенции за приноси в дисертационния труд могат да се посочат: 

 

1) Разработена е оптимизирана технология за геодезическите 

гравиметрични измервания и обработки. 

2) Предложени са оптимални схеми на измерване и поддържане на 

Еталонна гравиметрична мрежа и Държавна гравиметрична мрежа. 

3) Препоръчва се ползването на релативни гравиметри с пределна 

точност 30-40 микрогала за получаване на гравиметрични данни за 

целите на геодезията при сгъстяване на единната гравиметрична 

основа.  

4) Създадена е база данни от получените резултати от измерванията, 

която може да се ползва като един начален етап от 

възстановяването, обновяването и/или създаването на нов еталонен 

гравиметричен полигон. 
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