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ВАЛИДИРАНЕ НА ТРАНСФОРМАЦИОННИ ГРИДОВЕ  

МЕЖДУ EVRF2019 И ВИСОЧИННИТЕ СИСТЕМИ, 

ИЗПОЛЗВАНИ В БЪЛГАРИЯ  

  

Ст. Вълчева,  АГКК   

Р. Гребеничарски, RSG Consult LTD  

РЕЗЮМЕ  

Настоящият доклад дава детайлно описание на резултатите от разработен алгоритъм за 

валидирането на грид за трансформация между EVRF2019 и EVRF2007 (като част от 

БГС2005), условно означен като BKG07-19. Валидирането е извършено с данните за 

нивелачните репери от ДНМ I и II клас по два начина – чрез дискретни точки и чрез сравнение 

с новоформиран български високоточен трансформационен грид – BG07-19. Резултатите 

показват, че BKG07-19 дава надеждни резултати в рамките на резолюцията си – за разстояния 

между реперите от над 16 km. При необходимост от трансформация за точки на по-близки 

разстояния (до 3.6 km), трябва да се използва BG07-19.  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ВАЛИДИРАНЕ, ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ГРИД, EVRF2019, 

БЪЛГАРИЯ  

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Повече от 10 години след ревизирането на дефиницията на Европейската вертикална 

референтна система EVRS и официалното приемане на нейната втора реализация EVRF2007, 

Международната асоциация по геодезия IAG, чрез своята подкомисия EUREF, отговаряща за 

Реализацията на референтните системи за територията на Европа припознава необходимостта 

от нова реализация на EVRS. Тя става факт с Резолюция № 3 на EUREF, приета на симпозиума 

в Талин, проведен в периода 22-24.05.2019 г.  

През м. ноември, 2019 г., EUREF предава на страните-участнички окончателните резултати 

от изравнението за EVRF2019, включващи окончателен доклад, допълнителни бележки към 

него, както и данни за изравнените стойности на геопотенциалните числа и нормалните 

височини (със съответната им оценка на точността) в двете приливни системи - нулево 

приливна и средно приливна система (EVRF2019 Final Report). За България, данните са за 69 

репера, включително за новостабилизирани ВНР и репери от гранични връзки. Реперите, 

участвали при изравнението на европейската мрежа и за двете реализации (EVRF2007 и 

EVRF2019) - общо 59 на брой, по-късно са използвани при извеждането на трансформационни 

гридове между EVRF2019 и височинните системи, използвани в България. Гридовете са 

предоставени на АГКК чрез НИГГГ  през м. април, 2020 г. Предоставени са още актуализирани 
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описания на референтните системи за територията на България и връзката им с европейските 

такива, които впоследствие ще бъдат публикувани на уеб сайта „Координатни референтни 

системи на Европа“ (http://www.crs-geo.eu/homepage.htm). С предаването на резултатите се 

изказва молба за валидиране на гридовете, коригиране на грешна информация и, при 

необходимост, допълване с данни.  

Настоящият доклад описва подробно дейностите по валидирането на един от гридовете – 

този за трансформация между EVRF2007 (височинен компонент на БГС2005) в нулева 

приливна система и EVRF2019, също в нулева приливна система – условно означен като 

BKG07-19. Останалите гридове са валидирани аналогично.  

2. МЕТОДИКА НА ВАЛИДИРАНЕ  

За валидиране на трансформационен грид за територията на България, в идеалния случай 

са необходими на местно ниво данни за разликата във височините в двете височинни системи 

(напр. в EVRF2019 и EVRF2007, като част от БГС2005), които са:  актуални;  

• с по-голяма или еквивалентна степен на точност на данните, използвани за 

формирането на грида, предмет на валидирането;  

• с дискретно разположение и достатъчна гъстота върху територията на страната.  

При наличие на такива данни, самото валидиране може да се извърши по един от следните два 

начина:  

➢ в дискретните точки се интерполират стойностите от трансформационния грид и се 

сравняват със съответните разлики във височините, или  

➢ от дискретните точки се формира грид и се образуват разликите между 

новоформирания грид и трансформационния. В този случай двата грида трябва да бъдат 

формирани по един и същи метод.  

Независимо от начина, получените разлики (от сравнението и между двата грида), се 

оценяват статистически.  

За конкретния случай е необходимо получаване на височините в двете височинни системи 

за всички точки, т.е. за всички репери от ДНМ I и II клас. Възползвайки се от линейната връзка 

на уравненията на измерванията в класическия модел на параметрично изравнение по МНМК, 

е възможно директното формулиране на разликите във височина между двете реализации 

(EVRF2007 и EVRF2019) и използването им като „неизвестни величини“ в алгоритъма на 

изравнението. Друга особеност е, че при наличие на данни за точността на изходните репери, 

при образуването на тежестната матрица могат да се разгледат два случая: 1) Да  се отчете 

точността на изходните репери; 2) Да не се отчете точността на изходните репери.  

Във втория случай, техните стойности се „фиксират“ или се приемат за безгрешни, което 

води до модификация на тежестната матрица, тъй като 𝜎𝐻𝑖2 =1. Изборът на кой и да е от двата 

случая, обаче, трябва да бъде добре обоснован, защото ще доведе до разлика в резултатите.  

http://www.crs-geo.eu/homepage.htm
http://www.crs-geo.eu/homepage.htm
http://www.crs-geo.eu/homepage.htm
http://www.crs-geo.eu/homepage.htm
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За извършване на самото изравнение, първоначално се съставя системата от уравнения на 

измерените превишения (т.е. на разликите), изчисляват се „приблизителните стойности“ и т. 

нар. свободен член и се образуват конфигурационната и тежестната матрици. Чрез 

неизвестните, т.е. разликите във височина между двете реализации, се получават изравнените 

стойности на височините на всички репери в новата реализация. Накрая се извършва и оценка 

на точността, като се изчисляват поправките, средната квадратна грешка за единица тежест и 

средните квадратни грешки на неизвестните (в случая – на разликите).  

Описания математически модел за изравнение на мрежа, както и самото валидиране на 

трансформационните гридове е извършено в среда на MatLab.  

3. НАЛИЧНИ ДАННИ  

3.1. Трансформационни гридове  

Предоставени са общо 4 на брой грида за трансформация в ASCII формат със съответни 

георефериращи (*.prj) файлове за територията на България:   

• между EVRF2007 (височинен компонент на БГС2005) в нулева приливна система  

(НПС) и EVRF2019, също в НПС – условно означен като BKG07-19;  

• EVRF2007 в НПС и EVRF2019 в средна приливна система (СПС);  Балтийска 

височинна система в СПС и EVRF2019 в НПС и  

• Балтийска височинна система в СПС и EVRF2019, също в СПС.  

Резолюцията на всеки грид е 0.15° или 16.2 km. В пространствено отношение, гридовете са 

отнесени към ETRS89. За формирането им са използвани 59 репера, участващи и в двете 

реализации на EVRS: EVRF2007 и EVRF2019. Растерните повърхнини са генерирани с 

използване на метода IDW (Inverse Distance Weighted) в среда на ArcMap, като тази за 

BKG0719 е показана на Фигура 1, заедно със статистика за качеството на трансформацията.  

 
Фигура 1. Трансформационен грид BKG07-19, представящ трансформацията между EVRF2007 (БГС2005) 

и EVRF2019 (НПС) и статистика на трансформацията [3]  
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3.2. Данни на местно ниво  

Данните, с които се разполага на местно ниво, но които не покриват изцяло условията, 

дадени в т. 2, са измерванията по линиите на ДНМ I и II клас. Пространственото им 

разположение на територията на България, заедно с кратка статистика с данни за точността от 

[1] и [2] са показани на Фигура 2.  

Както се вижда от фигурата, в голямата си част данните не са актуални към днешна дата. 

От друга страна, точно представените данни за линиите I клас са използвани  за получаване на 

EVRF2019, а чрез нея – и на трансформационните гридове, обект на валидиране. По тази 

причина, използването на неактуални данни за самото валидиране в конкретния случай е 

оправдано.  

 

Фигура 2. Пространствено разположение на реперите от ДНМ: I клас – кафяво, II клас – синьо  

По отношение на точността, средната грешка след изравнението за мрежата II клас е почти 

двойно по-голяма, което се дължи и на факта, че мрежата II клас е изравнявана по полигони, 

като включена към мрежата I клас. От друга страна, много по-подходящ в случая е критерият 

средна грешка на 1 km, тъй като тя оценява точността на направените измервания. Както се 

вижда и от таблицата, двата класа имат съизмерима точност по този критерий. Това дава 

основание данните за мрежата II клас да се считат за подходящи за целта на валидирането.  

От гледна точка на пространственото разположение, реперите от двата класа на ДНМ 

обхващат доста пълно и сравнително равномерно територията на България.  

Казаното до тук следва, че наличните данни от ДНМ I и II клас са достатъчно адекватни за 

целите на валидирането.  
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4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

4.1. Графики и статистики на разликите от изравнението  

В резултат на извършеното изравнение са получени графики на разликите между 

реализации EVRF07 – EVRF19 в НПС при фиксиране на дадените точки и при отчитане на 

точността им  – Фигура 3, като скалата показва цветно кодиране в интервала [-30mm; 30 mm].  

 
Фигура 3. Резултати от изравнението по МНМК за разликите EVRF07 – EVRF19 (НПС) при фиксирано 

решение (ляво) и при решение с отчитане на точността на изходните репери (дясно)  

Фиксираното решение пресъздава класическата концепция за изравнение на геодезически 

мрежи в няколко класа. Такова решение отразява с по-голяма тежест влиянието на местните 

данни и е подходящо за фокусиран анализ при търсене на грешки в данните. В конкретния 

случай (Фигура 3, ляво), заедно с вече известни и очаквани ефекти като потъването на ВНР 1 

(Калипетрово) и промяната на конфигурацията на мрежата между IIIти и IVти нивелачен 

цикъл на преизмерване на ДНМ: ВНР 222 (Гложене) – ВНР 11 (Оряхово), е препоръчително 

да се проучат причините за екстремните стойности при ВНР 111 (Долни Богров), ВНР21 

(Левски), ВНР 35 (Омуртаг), ВНР 52 (Златица) и ВНР 73 (Дупница). Фиксираното решение 

също отговаря на начина на формиране на трансформационните гридове за територията на 

България, което го прави по-подходящата база за по-нататъшното валидиране на гридовете.  

Решението, при което е отчетена точността на изходните репери, дава възможност за 

получаване на резултати за ДНМ като част от общата мрежа на EVRS по отношение на 

точността, т.е. има пълна съвместимост между двете мрежи. Това прави резултатите от този 

тип решение подходящо за международни проекти на основата на EVRS. В конкретния случай 

(Фигура 3, дясно),то изважда на преден план промяната на реализацията на EVRS.  

Сравнявайки двете части на Фигура 3, се вижда нагледно ефектът от фиксирането на 

изходните репери, като се открояват и зоните, в които може да се очакват по-големи разлики 

във височините като резултат от височинната трансформация, заради влиянието на локалните 

данни. Сравнение на двете решения чрез представяне на кратка статистика е дадено в Таблица  

1.   

Таблица 1. Статистикa на двете решения по МНМК – при фиксиране на изходните репери и при 

отчитането на точността им, [m]  

EVRF07-EVRF19 (fix)  EVRF07-EVRF19 (con)  fix - con  
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   разлики  mΔH  разлики  mΔH  разлики  

min  -0.048  0.000  -0.016  0.002  0.024  

max  0.037  0.011  0.015  0.004  -0.035  

ave  0.006  0.006  0.002  0.003  0.004  

std  0.015  0.002  0.007  0.000  -0.009  

μ  0.002     0.361        

  

Както вече беше споменато, получените средни квадратни грешки за единица тежест (μ) 

не могат да се приемат за меродавни, заради използването на фиктивни, а не на реално 

измерените превишения. Въпреки това, разликата между двете стойности отразява разликата 

в точността на изходните данни, която се предава на точността на изравнените разлики (mΔH= 

μ√Qii). Също така, статистиката за получените разлики от фиксираното решение показва 

стойности, близки до стойностите от Фигура 1. Последната колона на Таблица 1, съдържаща 

разликите във височините в EVRF19, получени от двата вида изравнение, показва, че те се 

различават с до 6 cm.  

4.2. Формиране на трансформационен грид BG07-19 (НПС)  

На следващ етап, резултатите от фиксираното решение при изравнението на разликите 

между EVRF07 и EVRF19 (НПС) за линиите от ДНМ I и II клас са интерполирани за 

получаването на нов трансформационен грид: BG07-19, в НПС. Методът на интерполация е 

чрез бихармонична сплайн функция (вградена в MatLab), която се използва за създаване гладка 

повърхнина с минимална кривина, минаваща през неравномерно разпределено множество от 

точки, и по този начин запазваща оригиналните данни. Друго предимство на метода е, че 

позволява екстраполация извън граничния полигон, което при сравнение с друг грид, дава 

възможност за оценка включително на пиксели, (частично) съдържащи територия извън 

пределите на България. Трансформационният грид BG07-19 има резолюция 2'х2', което 

отговаря на 3.6 km x 3.6 km или 4.5 пъти по-висока резолюция от оценяваните 

трансформационни гридове.  

За оценка на BG07-19 са определени разликите между грида и резултатите от фиксираното 

решение при изравнението. За получаване на стойностите „EVRF19 – EVRF07“ от BG07-19 е 

използвана линейна интерполация. Тя е най-проста за прилагане, но не особено точна – 

грешката в интерполираната стойност е пропорционална на квадрата на разстоянието между 

точката на интерполиране и възлите на грида. Въпреки това, определените разлики са в 

границите на ± 2.5 mm, като по-големите стойности до голяма степен съвпадат с посочените 

проблемни зони от сравнението между двете решения на Фигура 3. Статистика на разликите е 

дадена на Фигура 4. Тя показва, че при използването на BG07-19 при интерполация на 

трансформационни разлики между EVRF19 и EVRF07 по линиите от ДНМ I и II клас, за голяма 

част от реперите трансформацията е точна, но стойността на ексцеса предполага наличие на 
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груби грешки в данните. Хистограмата и графиката на функцията на разпределение показват, 

че разликите след трансформацията има разпределение, подобно на нормалното, но с пик в 

ниските честоти, заради наличие на някои систематични грешки с малка амплитуда.  

  

 

Фигура 4. Статистика на оценката на трансформационния грид BG07-19  

От всичко казано до тук следва, че формираният грид BG07-19 по данни от ДНМ I и II 

клас за трансформация между EVRF19 и EVRF07, предоставя разлики с висока точност.  

4.3.Валидиране - графики и статистики на разликите при интерполация с 

BG0719 и BKG07-19  

Изследвани са разликите между BG07-19 и BKG07-19, като за целта са интерполирани 

стойностите от двата грида в точките (местоположенията на реперите) от линиите на ДНМ I 

клас. Статистика на резултатите по линии показва, че диапазонът на разликите е над 5 mm  за 

57% от линиите, а над 15 mm за 14%. За последните се очакват и съществени различия при 

интерполация. Това показва, че гридът BKG07-19 е неприложим за получаване на прецизна 

трансформация на височини между EVRF19 и EVRF07 под резолюцията му (т.е. за репери на 

разстояние един от друг по-малко от 16 km). Вместо него е необходимо да се използва BG0719, 

дори и при просто линейно интерполиране на стойностите.  

Фигури 5 и 6 дават една реална оценка по отношение на валидирането на BKG07-19, тъй 

като:  

• съдържат независими данни, които не са участвали във формирането му – това 

са реперите по линиите на ДНМ II клас;  

• представят поотделно всеки от двата начина на валидиране, описани в т. 2.1.  

Фигура 5 дава статистика на разликите при интерполиране от двата грида за всички репери 

по линиите I и II клас на ДНМ, а Фигура 6 представя (пространственото разпределение на) 
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разликите и статистиката им за цялата територията на България, т.е. включително за 

територията, извън трасетата на линиите от ДНМ. Резултатите за цялата територия на страната 

са получени чрез сравнение на стойностите на съответните пиксели на двата грида.  

 
Фигура 5. Статистика на разликите при интерполиране от BG07-19 и BKG07-19  

 

Фигура 6. Разлика между BG07-19 и BKG07-19, скала в интервала [-3 cm; 3 cm] и оценката им 

Според Фигура 5, очакваните разлики при интерполиране за трансформация между EVRF19 и 

EVRF07 с използване на BG07-19 и BKG07-19 по трасетата на линиите от ДНМ са средно от 

порядъка на 0.6 mm и движещи се в интервала ±14 mm. Статистическото разпределение на 

разликите е близко до нормалното, което дава основание резултатите да се разглеждат като 

надеждни. Извън трасетата на линиите, се очаква разликите при трансформация с двата грида 

да достигат средно до 4 mm, с минимални и максимални стойности съответно -47 mm и 36 mm. 

Според Фигура 6, съществени разлики (както по стойност, така и по знак) при трансформация 

с двата грида се наблюдават в района между гр. Троян и с. Дебнево (полигон 12, линия 4, II 
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клас), по околовръстния път на гр. София между с. Долни Богров и с. Лозен (част от линия 43, 

I клас), между гр. Каспичан и с. Никола Козлево (полигон 7, линия 6, II клас), както и между 

с. Долна Диканя и гр. Самоков (полигон 16, линия 1, II клас). Основна причина за тези разлики 

е различната резолюция на двата трансформационни грида - BKG07-19, с резолюция от 16.2 

km не може да представи добре измененията във височина между репери, намиращи се на 

разстояние под неговата резолюция. За разстояния между трансформационните точки по-

големи от 16.2 km, BKG07-19 предоставя надеждни резултати с висока точност.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Настоящият доклад представи резултатите от разработен алгоритъм за успешното 

валидиране на трансформационни гридове в рамките на тяхната резолюция. Чрез решаването 

на задачата конкретно за трансформация между EVRF2019 и референтните височинни системи 

за територията на България (EVRF2007 и Балтийска), беше възможно да се разгледат и 

установят и други съществени неудобства и трудности касаещи данните, използвани за 

формирането на гридовете, анализът на резултатите и взимането на решения на различни етапи 

в процеса на валидиране. Двата представени варианта на изравнение по МНМК – без и с 

отчитане на точността на изходните репери, имат своето приложение в съответствие с 

желаните резултати, но за по-пълното им сравнение следва да се използват реално измерените 

превишения. Също така, анализът на резултатите показва, че е необходим по-задълбочен 

преглед на данните на местно ниво в конкретни райони за наличие на възможни вертикални 

движения или грешки. Във връзка със задачата за валидиране на BKG07-19, по-подходящи са 

резултатите от изравнението чрез фиксирано решение, а наличните данни по линиите от ДНМ 

I и II клас са достатъчни (като пространствено разпределение и точност) за формиране на 

високоточен трансформационен грид (BG07-19).  

В заключение, още веднъж ще бъде подчертано, че при интерполация с BKG07-19 дори 

за разстояния по-малки от 5 km, е възможно да се получат големи несъвпадения, поради 

стъпаловидния ефект между интерполирани и измерени превишения. Поради тази 

причина при трансформация за получаване на височини от EVRF2007 (БГС2005) в 

EVRF2019, не се препоръчва използването на BKG07-19 за разстояния между точките на 

трансформиране под резолюцията му (т.е. за разстояния по-малки от 16 km). От друга 

страна, далеч по-детайлния български грид BG07-19 с резолюция 3.6 km ще осигури много 

по-гладка трансформация и разлики без никакъв стъпаловиден ефект, поради което и се 

препоръчва за трансформация между EVRF07 (БГС 2005) и EVRF19.  
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