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         В настоящата монография са представени и доразвити някои от класическите 
геодезически методи за определяне наклоняването на високи сгради и инженерни 
съоръжения, в т.ч. кули, мачти и др.,  като са изведени формули за определяне векторът на 
наклоняване на произволна точка от съоръжението в избрана координатна система. 
Направена е оценка на точността на отделните методи и анализ на възможностите за 
практическо им приложение.  
         Разгледани са и възможностите на съвременните, към днешна дата, технически 
средства, с цел използването им за динамично наблюдение на деформационни процеси, а 
именно:  ГНСС (Глобална Навигационна Сателитна Система), електронни наклономери, 
зенит-прибори и видеоконтролери. 
          Представен е метод за непосредствено определяне стойността на наклоняването в 
реално време, чрез използване на наклономерни сензори.  Разгледани са и възможностите за 
комбинирано наблюдение на мачтови съоръжения, чрез класически геодезически измервания 
и наблюдения в реално време с използване на ГНСС и наклономерни сензори. 
Обръща се внимание на възможносттите за комплексно решение на тази задача, чрез 
прилагане на наблюдателна система - съвкупност от сензори (геодезически инструменти, 
ГНСС, наклономери),  модули за трансфер и обработка на данните, Релационна База Данни и 
модули за визуализация. 
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Въведение 
 
            В следствие на конструктивни особености, както и от прякото влияние на природни и 
климатични фактори,  техническите съоръжения, в т.ч. сгради и обекти на инфраструктурата 
претърпяват определени деформационни изменения. 

Деформационният процес обикновенно има  равномерен характер непосредствено след 
изграждане на съоръжението, като в крайна сметка отслабва и спира. Неравномерните деформации 

обаче, причиняват:  наклоняване, преместване, усукване или разместване в отделни структурни  

елементи. 

          Изследването на деформациите - наклоняване, слягане, изкорубване и т.н. при високи сгради и 
технически съоръжения в т.ч.  телевизионни кули, мачти, колони на мостови съоръжения и пр. е 
процес на непрекъснато наблюдение, продължаващ през целия период на експлоатация на обекта.  
Практическата реализация на тези наблюдения се извършва най-често посредством прецизни 
геодезически измервания.           
        Обикновенно, същността на геодезическите работи се състои в това, да се определи 

пространственото преместване на определен брой контролни точки, разположени по съоръжението,  
по отношение на тяхнaтa първоначалнa позиция в предварително установена координатна система.   
Сравнението на резултатите от отделните измервания  позволява да се изведе, в подходяща числена и 
графична форма:  големината, посоката и скоростта на настъпилите деформации.  
          При определени технически съоръжения в днешно време е особено важно проектната им 

позиция да не се променя чувствително във всеки един момент от тяхната експлоатация. Такива са 
например телекомуникационните мачти и кули, при които всяко по–съществено отклонение от 
вертикала може да доведе до загуба на технически характеристики или опасни конструктивни 
изменения. Този факт предполага необходимост от наблюдение на съоръжението и в реално време, с 
оглед осигуряването на възможност за навременна реакция на техническият персонал. Необходимо е 
също така, да се извършват и други специални измервания, като:  наблюдение на физическата 
структура на съоръжението, метеорологични измервания, почвени анализи и други.        
           Правилното систематизиране и анализиране на тези данни е от съществено значение за 
добиване на реална представа за отклонението на съоръжението от проектното му състояние – 

несиметрично слягане на фундаментите, наклоняване на корпуса, изкорубване, усукване и т.н. 
          Нарастването на потока от данни с течение на времето, неминуемо затруднява и забавя тяхната 
обработка, като еднa от съвременните възможности  за ускоряване на този процес е прилагането на 
автоматизирана система за следене на деформациите.   
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Глава 1 . 
Изследване на деформации на инженерни съоръжения. 

 

        
       1.  Видове деформации в инженерните съоръжения. 
 
     Основните видове деформации в инженерните съоръжения, съгласно специализираната 
геодезическа литература [15], [17], [20], [22], [27]   могат да се групират по няколко основни 

критерия: 
 

- По отношение на поведението на изследваното съоръжение спрямо околното 
пространство, деформациите могат да се класифицират като: 
абсолютни:  определяне на преместването на изследваният обект по отношение на 
стабилни, с постоянно местоположение точки намиращи се извън зоната на деформации; 

относителни: определяне на преместването на отделни елементи спрямо други 

елементи от изследвания обект, намиращи се в зоната на деформации. 

- Според големината на деформациите в отделни елементи от съоръжението, биват 
равномерни -  когато деформациите са равни по големина и посока и в обратен случай – 

неравномерни ;  

- Според характеристиките на настъпилите деформации се класифицират като еластични 

и пластични.  При еластичните деформации след спиране влиянието на действащите 
фактори съоръжението възстоновява първоначалната си форма, а при пластичните – се 
променя. 

- По отношение на позиционното им проявление: 
вертикални премествания: определяне на преместването на изследваният обект или 

на отделни части от него във вертикална равнина; 
хоризонтални премествания:  определяне на преместването на изследваният обект 
или на отделни части от него в хоризонтална равнина; 
 

- специфични деформационни процеси – наклоняване, усукване, изкорубване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Вертикални деформации 
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         Вертикалните деформации се изразяват в съответното потъване или издигане на 
съоръжението, определено чрез наблюдението на подходящо стабилизирани репери.  
По своята същност те могат да бъдат абсолютни или относителни в зависимост от 
използваната изходна повърхнина,  респективно изходни репери.  

Абсолютното вертикалното преместване  δHк на всяка отделна точка К се 
изчислява, като разлика в котите  за  i и j –тото  измерване.  

 

                                             i
к

j
кк

ji HHH −=
,δ    ,                                                         (1.1) 

 
където, δHк  представлява вертикалната компонента на преместването на репера k, за 
периода между   i и  j –тото  измерване.   

Относителните деформации на реперите намиращи се в зоната на деформация, един 

спрямо друг, се определят по формулата   
 

                                         l
ji

к
ji

lк
ji HHH ,,, δδδ −=    .                                                          (1.2) 

 
където, δHкl  представлява относително преместване на репера k спрямо друг репер l, за 
периода между  i  и  j –тото измерване. 

За цялото съоръжение или за отделни негови части, обикновенно се определя една 
средна стойност на деформациите – абсолютни или относителни, функция на n - брой на 
наблюдаваните репери 

                                             i

n

i

ср H
n

H δδ ∑
=

=

1

.
1

                                                                  (1.3) 

 
Скорост на вертикалните деформации  - характеристика на деформационният 

процес в изследваната тока (к) за два цикъла от измервания (i) и (j) , разделени от времеви 
период (t)                  

                                             
t

HH
V

i
k

j
kji

k

∆−∆=),(                                                               (1.4) 

 
Вертикалните деформации може да се определят чрез директно измерване, посредством 

известните геодезически методи:  геометрична и тригонометрична нивелация, 

хидростатична нивелация, микронивелиране, а така също и чрез фотограметрични 

методи. 

Изборът на метод зависи от необходимата точност, която е най-подходящо да се изведе 
от очакваните деформации в изследвания обект. 
 

 1.2. Хоризонтални деформации 
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 Това са деформации, които се проявяват в една хоризонтална равнина и се дължат на 

преместване на съоръженията  или на отделни части от тях в хоризонтално направление. 
Определянето на големината и посоката на това преместване се осъществява на практика 
чрез наблюдение на подходящ брой точки, фиксирани на характерни за конкретния обект 
места.  Фактическото преместване на една такава точка се изразява, като разлика в позицията 
й, изразена чрез нейните координатите, съответно за i и i+n –тото измерване.  
 

                                     
iniy

nii

inix
nii

YY

XX

−=

−=

+
+

+
+

,

,

δ

δ
                                                                            (1.5) 

 
Векторът на преместване се определя посредством втора основна геодезическа задача по 
формулите: 

 
 

                                     

x
nii

y
nii

nii

y
nii

x
niinii

arctg
+

+
+

+++

=

+=

,

,
,

2,2,, ;)()(

δ
δα

δδδ
                                         (1.6) 

   
 

         Изложените по-горе формули важат при изследване на преместването на 
наблюдаваната точка в две взаимно перпендикулярни направления, фиг.1.1,  където      δx

i, i+n  

и  δy
i, i+n  са преместванията на изследваната точка   к  по направление на координатните оси 

за времето от  i-то до  i+n-тото измерване;  δi, i+n  - представлява  големината на вектора на  
преместване на точката за този период, а  αi, i+n - посоката на преместване (посочен ъгъл в 
зададената координатна система). 

                                      
                                                                          фиг.1.1 
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        Хоризонталните премествания могат да се определят и в две направления, сключващи 

ъгъл различен от правия, както и само в едно предварително подбрано направление – 

створни измервания.  
        Описаният по-горе подход може да се използва и за определяне на преместването на 
точка от върха или корпуса на техническо съоръжение с цел определяне хоризонталната 
проекция на наклона (големина и посока) в предварителна зададена координатна с-ма. 
За целта е целесъобразно използването на прави или многократни ъглови или ъглово-
дължинни засечки. 
  

 
1.3. Пространствени деформации. 
 

        Определянето на пространствени деформации в изследваната точка се постига чрез 
определяне на допълнителна компонента по трета ос , която най-често е свързана с 
въведената височинна система на обекта. 
 
 

                                      ini
Z

nii ZZ −=
++,δ                                                                           (1.7) 

 
 

където Z
nii +,δ е вертикалната компонента , обикновенно идентична с δH .  

 
 
 

 
       2. Оценка на точността и периодичност на измерванията 

 
2.1. Методи за оценка на точността 

 
В специализирната  литературата са развити няколко различни подхода за определяне 

точността,  с които следва да се извършват геодезическите измервания при изследване на 
деформации.  

Един от подходите [15] е да се използва критерият на минималната деформация (dmin) , 

която може да се регистрира със стойност по-голяма от средната квадратна грешка на 
измерванията. 

В друг от широко разпространените подходи се използва критичната за изследваното 
съоръжение деформация [24] , максимално допустима стойност при която съоръжението 
може да се експлоатира. 
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      Първата група методи се характеризира със затихване на деформациите , а втората с 
критични стойности, които рядко се проявяват в експлоатацията на съоръжението.   

 

При трети подход  (Клюшин 1993), точността на измерванията се обуславя на основание 
големината и скоростта на протичане на деформационния процес за определен период от 
време.  Този подход дава най-прецизна обосновка на точността и намира широко 
приложение в съвременната практика, като в случая е небходимо да се разполага с резултати 
от проведени вече измервания или прогнозни   данни от подобни по тип съоръжения. 

Практически подход за обосновка на точността може да се предложи, чрез представяне на 
очакваните деформации, под формата на строителен допуск  ( Пенев, П )   ( d∆ ) . 

 
                                       кркр ddd ∆≈∆−∆=∆ min                                                              (1.8) 

 

                                       
t

d
m кр

d 2

∆
≤∆                                                                                      (1.9) 

 
При равноточни измервания и тъй като деформациите в точка (k) се явяват разлики в 
преместванията между текущия (i) и началния цикъл (0) , т.е.  0

k
i
k ddd −=∆ , следва  

                                         2dd mm =∆                                                                                (1.10) 

 
където  ( dm ) е средната квадратна грешка в отделното измерване,  от (1.9) и (1.10) следва  

 

                                     
tt

d
m кр

d
2222

∆
≈

∆
≤                                                                        (1.11) 

 
където  t  е нормиращ коефициент , който зависи от приетата доверителна вероятност  p ( t=3 

при p=99.7%  и  t=2 при p=94.5% )  

Получената по-горе формула е в сила както за вертикални така и за хоризонтални 

деформации. Приложена за обосновка на точността на вертикални деформации, за средните 
квадратни грешки на реперите във всеки един от циклите от измерване се получава 
зависимостта: 

                                            
t

H
m кр

H
22

∆
≤                                                                          (1.12) 

 
Например при стойност за t=2 се получава крH Hm ∆≤ 18.0  а за t=3 имаме крH Hm ∆≤ 12.0    , 

което е доста близо до приетите в земната механика зависимости : 

                                            крH Hm ∆≤ 1.0   ;  VmV 1.0≤                                                 (1.13) 
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Тъй като по (1.12) и (1.13) обикновенно се получават големи стойности за средната 
квадратна грешка ( Hm  )  поради големите стойности за ( крH∆ )  , а при използване на minH∆  

се получават практически недостижими малки стойности,  за Hm  е препоръчително да се 
използва стойността на относителната деформация между два съседни цикълна на 
измерване. 
В този случай (1.13) ще приеме вида: 

 

                                               
t

H
m

jj

H
22

),1( −∆
≤                                                                   (1.14) 

 

Тъй като за първият цикъл от измервания не е известна стойността в числителя на (1.14) 

може да се използва една средна стойност крH∆  за период  t , за който е предвидено в 
проекта че е възможно да се прояви.   

При определяне на наклоняване на високи сгради и технически съоръжения, чрез 
използване на геометрична нивелация, в съществуващите нормативни документи е прието че 
критичните деформации са от порядъка на  6-10 см.  за различните типове. 

Като се допусне предпоставката,  че в процеса на строителство (1-2 години) се 
регистрират приблизително  60-80% о т деформациите и в този период измерванията следва 
да се извършват на всеки 2-3 месеца, следва че се реализират приблизително 8 цикъла 
измервания  с mmHср 8. =∆ .  

В този случай по (1.12) се получават следните стойности за средните квадратни грешки на 
реперите:   

                          mmmH 4.1=     (при t=2)  и    mmmH 9.0=    (при t=3)   
 
В процес на експлоатация на съоръжението и при затихващ характер на деформациите     

( 1-2 mm  на година, според нормативните документи) . В този случай за два цикъла в година 
се получава mmH 1min =∆  . При използване на minH∆  в (1.12) имаме съответно:         

mmmH 17.0=     (при t=2)  и    mmmH 11.0=    (при t=3)   

 
На основание нормативни документи и инструкции, обикновенно се приема , че за високите 

съоръжения относителен наклон до 0.001 не оказва влияние върху конструкцията. За комини  с 
височина над 100м. допустимият относителен наклон е до 0.0005.  При средно разстояние mL 20=   
между два диаметрално разположение репера в основата на един комин за средните квадратни 
грешки на реперите имаме  mmmH 8.0≤      
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2.1. Периодичност на измерванията   

                    
Геодезическите измервания при изследване на деформациите се извършват с 

предварително определена  периодичност, която зависи от типа на съоръжението и 

очакваните деформации.  

Обикновенно нулевото измерване (нулев цикъл) се извършва в процеса на 
строителството след изграждане фундаментите на съоръжението или при достигане на кота 
нула на сградата.  

Периодичността на измерванията в последствие зависи от типа на съоръжението, физико-
механичните свойства на почвата, както и от интензивността на строителните дейности. По 
емпиричен подход, на основание дългогодишни изследвания, в норматовните документи и 

инструкции е прието, че измерванията на деформациите в процеса на строителството да се 
извършват на всеки три месеца. 

  В периода на експлоатация, деформациите зависят от спецификата на съоръжението и 
природните условия, като основното изискване е проследяването на промяната на скоростта 
и големината на деформациите. 

  Честотата на извършване на измерванията е най-трудно да се определи в първите 
няколко цикъла, които обикновенно са в процеса на строителство. В този период характерът 
на деформациите все още не е известен, а освен това тогава се реализират около 60-80% от 
тяхната стойност.  В този период е нормално честотата на измервания да е по-висока, а в 
процеса на експлоатация, когато деформациите затихват, да е по-ниска.  
         Най-често периодичността на измерванията се извежда на основание предварително 
прогнозиране на деформациите, чрез спазване на принципът за съответствие на честотата на 
измерванията с интензивността на деформационния процес  [15] .  Поставя се условието: 

 
                                            kdt iiii =∆∆ ++ 1,1,                                                                    (1.15) 

 
 

където  1, +∆ iit  е интервалът два последователни цикъла i  и  i+1  а  1, +∆ iid  - относителната 
деформация за този период. За константата   k   се препоръчва първоначално да се приеме 
величината   

 
                                            .. срср dtk ∆∆=                                                                       (1.16) 

 
където  .срt∆  е една средна стойност на интервалът между два последователни цикъла на 
измерване,  определен от конструктура на съоръжението или приет от инструкция за 
експлоатация на подобен тип обект. 



 
Глава 2. 
Определяне на наклоняване
 

        Някои специфични инженерни съоръжения
мостове и др., подлежат на 
наклоняване, усукване, люлеене изкорубване и т н
резултат на разместването на отделни конструктивни елемнти под
фактори, в това число: пропуски по време на
съоръжението в резултат на неравномерно потъване влияние на климатичните фактори
слънчево нагряване, вятър и др
 
 

2.1. Основни причини за деформационните процеси при мачтови съоръжения и 
високи  кули. 

 
        Както е видно от представената
високи мачтови съоръжения и кули оказват
        На първо място това са климатичните
температурните разлики. Тяхното влияние е особено си
конструкции, в т.ч. телекомуникационни и радио
влияние върху стабилността на съоръженията указват и теренните деформации като и
слягането на земната основа В резултат от комбинираното им вли
собствените процеси на отслабване на конструкцията
деформационни изменения в конструкцията които най често се изразяват в наклоняване и
разместване на цялото съоръжение или отделни негови части
                                                              

                 
                                                                       
 
 

Определяне на наклоняването на високи сгради и съоръжения
Някои специфични инженерни съоръжения,  като:  високи сгради комини кули

мостове и др подлежат на периодично наблюдение и с цел определяне
наклоняване усукване люлеене, изкорубване и т.н. Това са процеси, които се проявяват в

на разместването на отделни конструктивни елемнти под влиянието на различни
фактори в това число пропуски по време на строителството, деформация
съоръжението в резултат на неравномерно потъване,  влияние на климатичните фактори
слънчево нагряване вятър и др.  

Основни причини за деформационните процеси при мачтови съоръжения и 

Както е видно от представената по долу схема (фиг.2.1) влияние върху поведението на
високи мачтови съоръжения и кули оказват основно три фактора.   

На първо място това са климатичните условия, като внезапни пориви на вятъра и
температурните разлики Тяхното влияние е особено силно върху металните мачтови
конструкции в т ч телекомуникационни и радио-релейни ретранслаторни кули Силно
влияние върху стабилността на съоръженията указват и теренните деформации като и
слягането на земната основа. В резултат от комбинираното им влияние както и от
собствените процеси на отслабване на конструкцията, с течение на времето
деформационни изменения в конструкцията, които най често се изразяват в наклоняване и
разместване на цялото съоръжение или отделни негови части.   

                                           

                                   Фиг.2.1 

12 

на високи сгради и съоръжения 

високи сгради, комини, кули, 

наблюдение и с цел определяне на тяхното 

Това са процеси които се проявяват в 
влиянието на различни 

деформация на основата на 
съоръжението в резултат на неравномерно потъване влияние на климатичните фактори – 

Основни причини за деформационните процеси при мачтови съоръжения и 

влияние върху поведението на 

като внезапни пориви на вятъра и 

лно върху металните мачтови 

релейни ретранслаторни  кули. Силно 

влияние върху стабилността на съоръженията указват и теренните деформации, като и 

яние, както и от 
течение на времето се появяват 

деформационни изменения в конструкцията които най често се изразяват в наклоняване и 
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• Наклоняване; 

 
        Фактическото определяне на стойностите на тези деформации се определя, чрез 
извеждане на ъгъла на наклона  γ ,  който вертикалата на съоръжението в момента на 
измерване сключва с отвесната линия,  фиг.2.2а . 
        Ъгълът на наклона  γ  може да се определи, както чрез непосредствено измерване, така и 
чрез отговарящата на този ъгъл линейна стойност  Q,  при използване на следната 
зависимост: 

                                                            cccc

H

Q ργ = ,                                                              (2.1) 

 
където  H   е височината на сградата.                            

 
                                  фиг.2.2a                                                                   фиг.2.2б  
 

 
• Наклон на съоръжението вследствие на неравномерно слягане; 

 
       Наклоняване на съоръженията се наблюдава и в  резултат от неравномерно слягане на 
основата в следствие на собствената тежест и различната носимоспособност на земната 
основа , фиг.2.2б .   Наклонът на съоръжението се изразява в двe компоненти – вертикална 

(qh)   и хоризонтална   (qs) . 

        Разликата в потъването на две точки стабилизирани в два противоположни края на 
съоръжението представлява относителното наклоняване K,  за  периода между i и i+n –тото 

измерване.  
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- Вертикалната компонента може да се запише, като разлика в котите на реперите Р1 

и Р2   измерени в два цикъла niinii dhdh ++ ,
2

,
1 ,  ,  а относителният наклон в основата  К  се 

определя по формулата: 
 

                                                    
l

dhdh
K

niinii
nii

++
+ −
=

,
2

,
1,                                                       (2.2) 

            
където l  е разстоянието между двете точки 1  и 2 . 
 
 
За средната квадратна грешка с която ще се определи наклонът K   от  (2.2) и  (1.12) следва: 

 

                                                            
l

m
m H

k

2
=                                                                  (2.3) 

 

             и аналогично на (1.9) следва че  
t

K
mk 2
≤                                                                     (2.4) 

 
 
От сравнението на двете зависимости в (2.3) и (2.4) за средната кв.грешка с която следва да 
се определят котите на реперите може да се запише 

 

                                                              K
t

l
mH 4
≤                                                               (2.5) 

 
- Хоризонталната компонента  qs  от своя страна е в пряка зависимост от височината 
на сградата  Н  и стойността на вертикална компонента qh , а именно :  

 

                                                           
l

HQ
Q h

s

.
=                                                                  (2.6) 

 
Ако от (2.6) се премине към средни квадратни грешки за  Qsm   може да се напише 

 

                                                           
l

H
mm QhQs =                                                               (2.7) 

 
Тъй като Qhm  зависи от средните квадратни грешки с които са определени 

вертикалните деформации, получени от разликите в котите на реперите, то в следствие на 
зависимостта tmm HQh 2=  ,    за (2.7) може да се запише : 

 

                                                          
l

H
tmm HQs 2=                                                             (2.8) 
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където  t   както беше споменато по-горе е нормиращ коефициент , който зависи от приетата 
доверителна вероятност  p ( t=3 при p=99.7%  и  t=2 при p=94.5% ) . 

Следвайки горната зависимост (2.8) ,  лесно може да се прецени средната квадратна 
грешка с която следва да се определят котите на реперите Hm   при зададена стойност на Qsm   

за регистриране на наклона на съоръжението ,  чрез неговата хоризонтална компонента  Qs . 

                                                        
tH

l
mm QsH 2.
≤                                                          (2.8а) 

 
Наприемр, за определяне на стойността на отклоненията Qs   с точност смmQs 1≤  и приблизително разстояние 
между реперите  ml 20≅  ( за съоръжение с височина mH 50≅ )   е необходимо  котите на реперите да се 

определят с   ммmH 1≤  при   t=2   ,  като пропорционалната зависимост  е  
1

10
≈

H

Qs

m

m  . 

 
• Изкорубване (огъване); 

 
       В резултат на неравномерното преместване на отделни елементи един спрямо друг, както 
и от неравномерното потъване или издигане на носещите пластове и конструкции често се 
стига до възникването на деформационни явления, като   изкорубване, огъване, усукване.    

Тези явления се онагледяват, чрез извеждането на следните компоненти:  стрелка на 
изкорубване, ъгъл на завъртане,  линейна стойност и център на завъртане;  ъгъл 
на усукване в хоризонталната и вертикалната равнина  и т.н.  
      По отношение на относителното огъване (изкорубване)  на отделни части от едно 
съоръжение най-често се изчислява стрелката  f  на огъване, определена от потъването на 3 

точки за  периода между  i и i+n –тото   измерване,  разположени на една права по 
конструкцията. 

 

                                         
3,1

,
3

,
1

,
2,

2

)(2

l

HHH
f

niiniinii
nii

+++
+ +−
=

δδδ
                                           (2.9) 

 
където l   е разстоянието между крайните точки 1 и 3. 
 
        При равноточни измервания и в съответствие с формули ( 2.3 ),  (1.9 ) и (1.10)  за  
средните квадратни грешки на реперите   Hm    при определяне на изкорубването на 
съоръжението може да се напише : 
 
 

                                                                       f
t

l
mH

32
≤                                                         (2.10)         
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2.2. Основни геодезически методи за определяне наклоняването   на 
високи кули и мачтови съоръжения. 

 
         В геодезическата практика и специализираната литераура [15], [22], [27], [30], [42],  [43]    

са известни много методи за определяне на наклоняването на високи сгради, кули и мачтови 

съоръжения :   прецизна геометрична нивелация; вертикално проектиране;   прави 
и обратни отвеси;  зенит прибори;   чрез измерване на хоризонталните ъгли по 
ориентирани направления;  геодезически засечки и координатни определения;  
съвременни динамични методи чрез използване на ГНСС приемници , 
наклономери, видеоконтролери  и др.  
             
 

2.2.1.  Прецизна геометрична нивелация. 
 

         Методът на геометричната нивелация се използва при определяне на относителните 
наклонявания на високи сгради, комини и масивни телекомуникационни кули. В резултат от 
влиянието на собствената тежест на съоръжението и слягането на земната основа се 
наблюдава неравномерно потъване , което се регистрира като  промяна в котата на 
поставените за целта нивелачни репери. 

В зависимост от конструкцията и геометричната форма на изследваното съоръжение се 
използват няколко основни схеми за разположение на контролните репери. 

 

- Схема на нивелация при изследване на високи сгради ; 
 

        При изследването на високи сгради и масивни технически съоръжения, като комини, 

кули и др. подобни, контролираните (наблюдавани) репери се стабилизират най-често по 
фундаментите и в основата на съоръжението. Броят и местоположението на наблюдаваните 
репери зависи най-вече от вида на конструкцията, а така също и от инженерно-геоложките 
условия и въздействието на които е подложено съоръжението. Тяхното разположение се 
определя преди всичко от проектанта на съоръжението, като се подбират места където 
конструкцията е най-уязвима и се очакват най-големи деформации.  

На фиг. 2.3. е показана примерна схема за разположение на наблюдаваните репери при 

изследване на деформациите на сграда, като в тези случаи най-често реперите се разполагат в 
ъглите и по периметъра на разстояние през 10-15м.  
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                                                                            фиг.2.3 

 

В  горната схема означенията в наименованията на нивелачните репери имат следният 
смисъл: 

- ИР1 – изходен нивелачен репер; 
- КР1, 2 – контролни нивелачни репери; 

- НР1÷4 – наблюдавани (контролирани) нивелачни репери.  

 

        Изходните и контролните репери се стабилизират на устойчиви места извън 

деформационната зона на съоръжението, тъй като деформациите на наблюдаваните точки се 
определят спрямо тях.  Често в специализираната литература изходните и контролните точки 
[15], [22], [27], [30], [42],  [43] се означават с общото наименование - опорни точки .   

В същото време изходните репери трябва да са възможно най-близо да наблюдаваните и да 
са удобни за измервания по метода на геометричната нивелация.  
          За определяне на относителните вертикални деформации – потъване, издигане , а от 
там и наклоняването на съоръжението,  се извършва прецизна геометрична нивелаци по 
затворени нивелачни ходове между опорните и наблюдаваните репери.  По този начин 

заедно със слягането на съоръжението може да се определи и неговият наклон.   За целта 
трябва да се разполага с разстоянията между наблюдаваните репери и чрез използване на 
формули 2.2 и 2.6 да се изчисли относителният наклон между наблюдаваните репери при две 
последователни  измервания.  С определените наклони по отделните направления се 
изчислява наклонът и посоката на стръмната права на равнината на основата на изследваното 
съоръжение, като това може да се постигне по-някои от подходите описани в следващата 
глава,  а така и също чрез използване на изравнителни равнини по строг метод на изравнение 
[30]. 
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- Схема на нивелация при изследване на технически съоръжения от кръгъл и овален 

тип; 
 

За целта е необходимо да се стабилизират не по-малко от четири наблюдавани 
нивелачни репера, разположени в диаметрално противоположни места по корпуса на 
съоръжението,  например димоотводен комин ,  фиг. 2.4 . 

                               

                             
                                                                    фиг.2.4 
 
 

 След изчисление на сляганията във всеки репер, като разлика в котите ( nii
idh +, ) от два 

последователни цикъла от измервания,  се установяват изолиниите с еднакви слягания. 
 С помощта на изчертаните изолинии се определя и посоката на вектора на максимален 

наклон, по направление на стръмната правa, както и неговата големина в линейна стойност  (
niiK +∆ , ) по формулата: 
 

                                                     H
d

H
K

nii
nii

+
+

∆
=∆

,
,                                                        (2.11) 

 
 

където niiH +∆ ,  е максималната стойност на наклона по направление на диаметърът d  на 
съоръжение с височина H  .  



19 
 

        Грешката с която се определя стойността на наклона niiK +∆ ,  - Km  е в пряка зависимост 
от  точността на определяне на котите на реперите  Hm  в изследваното съоръжение  
(съгласно форм.2.8) . 
Ъгловата стойност nii +∆ ,γ  на  наклоняване на всяка точка по съоръжението j , съответстваща 
на   ( niiK +∆ , )  , се определя на основание формула (2.1)  

 

                                                  cc

j

nii
ii

j h

K
cc ργ

+
+ ∆=∆

,
1, ][                                                    (2.12) 

 

където  jh   e  височината от основата на съоръжението до изследваната точка. 
 

С помощта на описаният по-горе метод се определя относителния наклон на 
съоръжението между два цикъла от измервания,    а не неговата абсолютна стойност.                     
В този му смисъл методът може да се използва като контролен или допълващ към други 

методи.  

 
 

- Схема на нивелация при изследване на мачти с триъгълна форма 
 
       При изследване на мачтови съоръжения с триъгълна форма е необходимо 
стабилизирането на репери ( HР1 ,HР2, HР3 ) в трите фундамента/опори,   фиг. 2.5,  като 
измерените разстояния между тях са съответно  S1, S2, S3   [42]  .                  

                           
                                                                               фиг.2.5 

 
         В този случай за определяне на изменението на наклона nii +∆ ,γ  е възможно 
използването на описания по-горе метод на изолиниите,   както и чрез аналитично решение.   
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Ако допуснем, че регистрираните разлики в котите за два цикъла от измервания в 
наблюдаваните репери са съответно 1PHδ , 2PHδ   3PHδ  то тогава изменението на ъгълът на 
наклона nii +∆ ,γ   може да се изчисли по следната формула: 

 

                                      


























−



+





=∆ +

3

3
2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

,

sin

cos2

P

P
PPPP

nii
S

H

S

H

S

H

S

H

arctg α

αδδδδ
γ

  ,                              (2.13) 

 
където ъгълът   3Pα   се определя по косинусoвата теорема, чрез използване на измерените 
разстояния между реперите.  
 

При разположение на марките в основата на равностранен триъгълник  S1=S2=S3=S  и  

o60sin 3 =Pα  ,      формула   (2.13)   приема вида: 

                                        











 −+=∆ +

3

2 21
2

2
2

1,

S

HHHH
arctg PPPPnii δδδδγ                                           (2.14) 
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2.2.2.   Чрез вертикално проектиране 
 

Метод за отчитане на наклона в точка от съоръжението, чрез вертикално проектиране с 
оптичен инструмент, най-често теодолит или тотална станция.    
 
 
- Схема на измерване при сгради и съоръжения с правоъгълна форма 
 

Проектирането в отделните измервания се реализира от две взаимно-перпендикулярни 

направления чрез теодолит стациониран в стабилизирани изходни геодезически точки (ИТ), 

като се наблюдава добре забележима точка от върха или по корпуса на съоръжението. С цел 
елеминиране на инструментални грешки,  наблюдението се извършва при две положения на 
хоризонталния кръг на теодолита.                                                                                                      

                      
                                                                             фиг.2.6 
 
     а)  чрез директно отчитане по мерна линийка в основата.  
 
      Директно върху мерната линийка се отчита стойността в линейна мярка на компонентите 
на вектора на отклонение в изследваната точка q1  и  q2 , съответно от станция в изходни 

точки  (ИТ1) и (ИТ2)  , фиг 2.6.   

Общата стойност на вектора на отклонение  Q  се получава по формулата : 
 
 

                                                        2
2

2
1 qqQ +=                                                                       (2.15) 
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Ъгълът на наклона, който се сключва между отвесната линия и тази към изследваната точка 
от основата на съоръжението може да се определи в съответствие с  (2.1)   по следната 
зависимост:  

                                               cccc

H

Q ργ =                                                                           (2.16) 

 
 където  HH  е височината от основата до изследваната точка. 
 
Точността на определяне на Q при този метод зависи от точността на отчитане по мерната 
линийка, за която влияние оказва най-вече отклонението на визирната ос на теодолита.  
 
 
 
     б)  чрез измерване на малки хоризонтални ъгли. 
 

   Методът се изпълнява чрез измерване на  малките хоризонталните ъгли  iε   сключени 

между точка от върха на изследваното съоръжение и съответната й точка от основата,  
намиращи се на една отвесна права по конструктивен проект (напр. вертикален ръб на 

сграда, колона или ъгъл на техническо съоръжение)   ,  фиг 2.6.  

Измерването на  ъглите  се осъществява от станции, разположение в две приблизително 
перпендикулярни направления на разстояние от основата  ( S1  и  S2   ≤ 3H) . 

Изчислението на абсолютната стойност на вектора на наклона Q  в наблюдаваната  т.O2  

cе извършва чрез векторните компоненти   ( q1  и  q2 )  по следните формули  : 

 

               
cc

S
q

ρ
ε 1

''
1

1 =            
cc

S
q

ρ
ε 2

''
2

2 =                    2
2

2
1 qqQ +=  ,                               (2.17) 

 
 
 
 
- Схема на измерване при мачтови съоръжения с триагълна основа 
 
       Описаните по-горе методи за вертикално проектиране намират приложение и при 

изследване на наклоняване на мачтови съоръжения с триъгълна геометрична форма. 
В този случай се определят отклоненията в ъглите на върховия триъгълник, спрямо 
геометричния център на съответният такъв в основата . 
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       а)  чрез директно отчитане по мерна линийка в основата.  
 
 

Линейните отклонения ( 3,2,1q )  се отчитат директно, чрез вертикално проектиране с 
теодолит на точките от върха ( а, b, c ) ,  върху мерна линийка поставена в ъглите на 
основния триъгълник ( А, B, C )  ,   фиг 2.7 [ 42 ] . 

 

 

                          
                                                                                    фиг.2.7 
 
 

В резултат на линейните отклонения в ъглите, ортоцентровете на върховият  ( a,b,c )  и 
основният ( А,B,C ) триъгълник  не се намират на една вертикала.  Относителният наклон на 
върховия ортоцентър спрямо основния се характеризира чрез линейната стойност на наклона 
( Q )  и неговото направление (  αQ )  . Ъгълът  ( φ ) между съответните медиани 

характеризира усукването на върха спрямо основата. 
Определянето на отклоненията в отделните направления ( 3,2,1q )   се определят по следната 
строга зависимост : 
 

                                                                     


 +=
L

l
qq 1'                                                                                 (2.18) 
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където '
3,2,1q    са направените отчети по мерните линйки,   L  - разстоянията от теодолита до 

мерните линийки,    а  с  l  са означени разстоянията от линйките до визирните точки . 

Практически значението на    
L

l    във  (2.18)  може да се пренебрегне,  тъй като при стойности 
за   l≈2-5m  и   L ≈ 100-150m  при най-широко използваните мачти с височина H=30-70 метра ,  тази 
стойност е пренебрежимо малка  ( 02.0015.0 −≈

L

l  ). 
 
 
        За изчисление на общата стойност на вектора на отклонение  Q  може да се използва 
графичен и аналитичен метод , като за целта е необходимо въвеждането на локална 
координатна система с начало в ортоцентърът на основния триъгълник,  като обикновенно 
оста  X   съвпада с една от осите на мачтата  ,     фиг.2.8. 

 

                             
                                                                                    фиг.2.8 
 
 
 

Графическият метод  се прилага чрез пряко нанасяне на регистрираните отклонения 
по основните направления в базовия триъгълник и изчертаване на проекцията на върховия 
триъгълник ( a’ , b’ , c’  ) .  Разстоянието м/у ортоцентровете на  ( А, B, C )  и   ( a’ , b’ , c’  ) 

представлява стойността на наклона на върха спрямо основата – Q ,  а ъгълът  αQ -

направлението на наклона в условно избраната координатна с-ма .     
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Аналитичният метод   се базира върху изградената по-горе локална координатна 

система,     фиг.2.8. Изчислението на координатните разлики, стойността на наклона и 
направлението му се извършва по следните формули: 

    

                                                
3

12 qq
XQ

−
=             ,     

3

2 321 qqq
YQ

+−−
=                                                  (2.19) 

 
 

             323121
2
3

2
2

2
13

2
qqqqqqqqqQ −−−++=    ,       ( )12

321

3

2

qq

qqq

X

Y
tg

Q

Q
Q

−

+−−
==α                        (2.20) 

 
 
 
където 3,2,1q   са изчислението отчети по мерните линйки ( 2.18 )  взети със съответните им 

знаци (+) , (-) , като условно може да се приеме ,че занкът „+” е по направление на 
часовниковата стрелка и обратно „ - ”  . 
 

На основание разписаните по-горе зависимости може да се заключи,  че когато е налице 
равенството   321 qqq ==  ,  то тогава   0,0 == QQ YX , 0=Q    и в този случай няма 
наклоняване на съоръжението, а само усукване на горната основа спрямо долната на ъгъл  φ . 

 
Ъгълът на усукване   φ    представлява ъгъл между съответните медиани и може да се 
изчисли по формулата  
 

                                                                                
3

sin 321

d

qqq ++
=ϕ                                                                (2.21) 

 
 
където  d  e дължината на страната на върховия триьгълник, а стойностите на 3,2,1q  се 
поставят със съответните им знаци .  

 

            Получената по (2.21)   положителна стойност на ъгълът  φ   има значение на усукване 
на мачтата по посока на часовниковата стрелка и отрицателен – по посока обратна на 
часовниковата стрелка.  

При регистриране на равенството  0321 === qqq    , може да се заключи , че 
изследваното съоръжение няма нито наклон , нито усукване за периода между двете 
измервания.   
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      б) чрез измерване на малки хоризонтални ъгли. 
 
         Прилага се принципно същата методология, както и при изследване на правоъгълни 
съоръжения, като станциите за измерване на ъглите се разполагат по протежение на трите 
оси на триъгълната основа на мачтата.  На  фиг.2.9     с  1,2,3   са означени станциите на 
теодолита, разположение на разстояния ( S1  и  S2 ) . 

                                
                                                                                  фиг.2.9 
 
 

Измерват се малките хоризонтални ъгли   iε  ,   чрез които се изчисляват отклоненията  iq    

по трите направления по вече спомената формула :   
 

                                                                                 
cc

ii
i

S
q

ρ
ε ''

=                                                                               (2.22) 

 

Като както бе споменато по-горе ъглите   iε   и съответстващите им отклонения  iq  

следва да се приемат със своят знак в предварително избраната ориентация ,   напр.  „+”  по 
посока на часовниковата стрелка и знак  „-” ,  по посока обратна на часовниковата стрелка.     
 

Точността  ( qm ) с които са определени отделните отклонения може да се определи по 
следната зависимост: 
 

                                                                        
cc

s
cccc

q

mmS
m

ρ
εε

2222 +
=                                                              (2.23) 

 

където εm и  sm   са съответно средните квадратни грешки,  с които са измерени съответните 
ъгли   ε   и разстояния S  .  
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При изследване на горната зависимост е видно,  че съществено влияние върху 

точността на iq - qm  оказва точността на измерване на малките ъгли iε  ,  докато влиянието 
на sm   е пренебрежимо малко,  поради малките стойности за  ε  ,  обикновенно  g3.01.0 ÷≤ε  .  

 
Предвид горното (2.23)  може да се запише във вида: 
 

                                                                        S
m

m cc

cc

q ρ
ε

=                                                                                    (2.24) 

 
 
При използване на горните две зависимости за оценка на точността чрез прилагане на методът на 
обоснованите съотношения,  може да се заключи,  че за определяне на стойността на отклоненията  iq  с 
точност смmq 1≤  и препоръчително разстояние  от    mHS 1003 ≅≅  ( за мачта с Н=30м. )   е необходимо    
ъгълът ε   да бъде измерен с точност  ccccm 4030 ÷≤ε  ,  докато за разстоянието S  необходимата точност е с 
един порядък по-ниска от qm ,   а именно смms 10≈  . 
 
 
        Друг източник на грешка при този метод е   т.н.  нестворност  или това е разполагането 
на станциите на теодолита встрани от осите на мачтата.  В този случай ще бъдат измерени 

ъглите 'ε   вместо истинските ъгли ε  ,   като при разлики ( 'ε -ε  )  в рамките на 20cc – 500cc  

грешката в определянето на отделните отклонения  iq  може да се движи в интервала              
0,2-30 см. за различните разстояния  HHS 3÷=   .   

За избягване на тази грешка е необходимо инструментът да се позиционира възможно най-

близо до направлението на осите на мачтата,   което може да се постигне чрез 
последователни приближения или предварително измерване на хоризонталните ъгли към 

триъгълника в основата (напр.  <C,ИТ1,B ) и последващо трасиране на позицията на 
станцията. 
 
 
 

2.2.3.  Чрез измерване на хоризонтални ъгли по ориентирани направления 
 
 

При този метод се измерват хоризонталните ъгли  iβ    между предварително избрано 
направление и точка от върха на изследваното съоръжение , фиг 2.10  . Образуват се 
разликите между измерените хоризонтални ъгли от два цикъла от наблюдения iβ∆  , 

получени от станции, разположение в две приблизително перпендикулярни направления, 
сключващи ъгъл  γ . 
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                                                                                   фиг.2.10 
 
 
        Изчислението на линейната стойност на наклона  Qi,i+1   за периода между двете 
наблюдения  i, i+1    cе извършва чрез определените векторни компоненти ( q1  и  q2 )  по 
следните формули  : 

 

              
cc

S
q ρ

β 1
''

1
1

∆=      ,      
cc

S
q ρ

β 2
''

2
2

∆=        ,            2
2

2
1 qqQ +=                            (2.25) 

 
 
Когато ъгълът на засичане се различва от  90о  в малки граници ,  то тогава стойността на 
пълния вектор на преместване се изчислява по формулата: 
 

                                         γ
γ

cos2
sin

1
21

2
2

2
1 qqqqQ −+=                                              (2.26) 

 
 

По описаният по-горе метод се определят разликите в наклона между два цикъла от 
наблюдения - относителен наклон  в изследваната точка. 

Когато е възможно да се наблюдава точка от върха и съответната й точка от основата, 
които по техническа характеристика се намират на една отвесна права  (напр. вертикален 

ръб на сграда, колона или ъгъл на техническо съоръжение) то тогава по разликите на 
измерените хорозинтaлни ъгли към тях ще се определи  абсолютната стойност на наклона. 
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2.3. Чрез координатни засичания 
 
        Методът се изразява в непосредствено  координиране на определен брой добре 
забележими  контролни марки  ( KM )  до върха на съоръжението,  разположени   в основата и 

по протежение на избран вертикал.  Най-често това се постига чрез прави ъглово-дължинни 

засечки от две или повече изходни геодезически точки ( ИТ ) - фиг. 2.10, посредством 

измерване на хоризонтални посоки, наклонени/хоризонтални разстояния и вертикални ъгли 

към контролната марка. 

                                 
                                                                                  фиг.2.10 
 
          Проектната вертикална ос на съоръженията се реализира като перпендикуляр към 

равнината на основата - от контролна марка ( KM0 )  в основата по посока към върха.  
        Изчисляват се абсолютните отклонения на всяка контролна марка ( KMi )  от 
вертикала,  спрямо проектната вертикална ос в две взаимно перпендикулярни направления  – 

x
iδ   и  y

iδ , както и абсолютният наклон  – iQ  в изследваната точка KMi . 

  Хоризонталните премествания на всяка контролна марка (KMi )  се изразяват, като 
разлика в позицията й, изразена чрез нейните координатите, спрямо основната точка KM0         
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като резултат се определя векторът на преместване на всяка  KM  по формулите: 
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  Получените отклонения ( x
iδ , y

iδ , iQ ) и посочен ъгъл ( iα ), обикновенно се представят 
спрямо въведена локална координатна система за всеки отделен обект и/или вертикален 
разрез с център – контролната точка в основата .  
       
         С цел повишаване на точността,  координатите на  KM  е по-подходящо да се определят, 
чрез използване на многократна права  ъглова засечка,  при което най-голямо влияние върху 
грешката   mQ  ,  с която се определя търсеното преместване  Qj ,  оказва грешката  mβ   с 
която се измерват прилежащите ъгли на засечките  - βi . 

Грешката в положението на една контролна марка  KMj ( mj )  определена с права ъглова 
засечка се извежда по форм.2.29,  при условие, че прилежащите ъгли и разстоянията до 
точката са приблизително равни :     

                                                 β
β

ρ
β

2sin

2.sin
..

2
b

m
m i

j =               ,                                                             (2.29) 

 
като е видно, че най-голямо влияние върху точността оказва прецизността на измерване на 
прилежащите ъгли на засечките  - βi. 

       От горното условие,  и като се има в предвид и формула (1.10)  следва че за да се определи  Qj  с грешка  
mQ  ≈  1 мм.  ,   при стойности за  β (50g – 70g) ,  S (40м – 60м)  и  b  (50-70m - базисно р-е м/у  изходните точки),      
е необходимо прилежащите ъгли  β  да бъдат измерени с грешка   mβ   ≤  7cc ÷ 10cc . 
       Получените по-горе стойности определят и избора на инструменти,  които в случая трябва да отговарят на 
условието за  грешка на измерена посока   mr   ≤  10cc.    

                      
 

При наличие на измервания в три дименсии или определени пространствени координати 
на точки в основата и върха лежащи на една вертикала,  то ъгълът на наклона на 
съоръжението в    i –тото  измерване - iγ  може да се изчисли по следната формула: 
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където ооо HYX ,,  и  ввв HYX ,,   са съответно координатите на точката в основата и върха на 
съоръжението. 
 

При изследване наклоняването на мачти с триъгълна форма е необходимо 
първоначално да се определят координатите на ъглите в триъгълниците при основата и върха  
A,B,C    и  a,b,c    (фиг.2.11)   в предварително въведената координатна с-ма   [42]  .  
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                                                                           фиг.2.11 
 

В последствие чрез тях се изчисляват и тези на ортоцентровете в съответните 
триъгълници A,B,C  и  a,b,c    по следните формули , отнесени за равностранен тригълник: 
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Чрез използване на координатите на ортоцентровете и втора основна задача може да се 

изчисли отклонението на върха спрямо основата  в    i –тото  измерване  ( x
iq , y

iq , , iQ ) и 

посочен ъгъл  iα    :  
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както и ъгълът на усукване  φ   по изведените по-горе зависимости   (2.21), като  стойностите 
на 3,2,1q  се  изчисляват от координатните разлики на върховете на основния и върховия 
триъгълник.  

При изследване наклоняването на мачти с правоъгълна форма се постъпва по 
аналогичен начин,  като  се определят координатите на ъглите в четирите ъгъла на основата и 

всяка следваща секция към върха. 
Определят се координатите на пресечните точки на диагоналите и се пристъпва към 

изчисление на отклоненията и усукването спрямо основата на съоръжението. 
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3. Определяне стойността и ориентацията на наклоняването на високи кули и мачти в  

избрана локална координатна система. 
 
3.1. Чрез измерване на хоризонтални ъгли от две станции. 

 
             На фигура 2.12 е дадена схемата за измерване на отклонения от вертикала на точка от 
инженерно съоръжение (т.О2), спрямо проектната вертикална ос в точка от основата, 
означена с О1 . 

Приложен е класически  метод чрез измерване на малки хоризонталните ъгли  ∆β1  и ∆β2,  

отговарящи на отклоненията  (q1 и q2) в т. О2, определени от две наблюдателни станции  А, B.     

 

                                                              
                                                                                                           
                                                                                 фиг.2.12 
 
 
Изчисляват се отклоненията (q1 и q2) в две направления, сключващи ъгъл (γ ) по известната 
формулa  (2.25)    [15], [22], [30]. 

Знакът на изчислените отклонения зависи от знакът на измерените ъгли  (±∆β1)  и (±∆β2), 

който сe определя от ориентацията му спрямо референтните линии  АО1 и ВО1 . 
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където S1  и S2  са измерените хоризонтални разстояния от  т.А и  т.B до  т.О1. 

         С цел отнасяне на регистрираните отклонения към въведената локална координатна 
система с център в т.О1 се определят зависимостите (2.34), където с (α1 , α2)  са означени  
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посочните ъгли за посоките АО1,2  и  BО1,2  , отговарящи на ориентацията на избраните 
наблюдателни станции (А, B) спрямо изследваната точка в така въведената координатна с-ма. 
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Координатите на помощните точки  (C, D)  се изчисляват чрез изведените по-долу формули  
(2.35). 
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След комбиниране на горните две зависимости (2.34) и (2.35) се стига до системата, показана 
по-долу : 
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Решението на системата дава търсените формули за изчисление на абсолютната 
стойност на вектора на отклонение  (r)  в т.О2 , както и неговите компоненти ( rx , ry ) и 

посочен ъгъл (αr)  в избраната координатна система,  формули  (2.37). 
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Точността с която се определя стойността за  (r),  може да се определи по следните формули  
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                                                                    (2.38) 
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където с   rm   е означена ср.кв.грешка на определеното отклонение   r    в т.О2. 

 

От изведената по-горе формула е видно,  че при   S1  = S1 ≈ 200м ,   �� � 10�� и  γ ≈ 100g  за mmmr 5.6≈ .   
 
 
 
 



34 
 

 
3.2. Чрез пряко определяне ъглите на наклона. 

 
             Определянето на отклонението от вертикала може да се определи и чрез 
непосредствено измерване на ъгъла на наклона  φ  в  т.О1 ,  заключен между проектната 
вертикална ос и направлението   О1-О2 ,   фиг. 2.13.  Прилагаме принципа от т.2.1. за 
определяне на компонентите на наклоняването в две предварително зададени направления, 
сключващи ъгъл  γ  и означаваме компонентите на ъгъла на наклона  с   φ1 и φ2  .  

 

                          
                                                        
                                                              
                                                                                   фиг.2.13 
 
 
           Прякото измерване на компонентите на ъгъла на наклона - φ1 и φ2  може да се 
осъществи чрез прилагане на различни методи – наклономери, зенит прибори  [2], [3]. 

Едно от съвременните технически решения е чрез използване на електронни наклономери.  

             
 Наклономерните сензори се монтират в изследваната т.О2 , като с тяхна помощ се 
измерва ъгълът сключен между хоризонталната ос и направлението на либелната тангента на 
сензорите -  φ1 и φ2    (фиг.2.13). 

 На базата на измерените ъглови отклонения (φ1 и φ2)  се изчисляват и отклоненията в 
две направление  (q1 и q2),  сключващи ъгъл  (γ ) по формулa  (2.39). 
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където с H  e означена измерената височина на съоръжението,  разстоянието от т.О1 до т.О2. 
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 Използваме изведената в т.2.1 формула (2.4) за получаване на  стойностите на вектора 
на отклонение  (r)  в т.О2 , както и неговите компоненти ( rx , ry ) и посочен ъгъл (αr)  в 
избраната координатна система. 
 

Средната квадратна грешка  rm   с която се определят стойностите за  r   може да се 
определи по следните изведените вече формули  (2.38),   като тук те приемат вида: 
 

                                                        H
m

mm
yx rr .2

sin. γρ
ϕ

==                                                                            (2.40) 
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Tочността при този метод зависи най-вече от прецизността на използваните сензори за 
измерване на ъгъла на наклона. От съществуващите в момента наклонометрични сензори 

могат да се използват тези от прецизен клас, като тяхната точност за определяне на ъгъла на 
наклона е от порядъка на (1�� � 3���.  

От изведената по-горе формула е видно, че при  H ≈ 50м ,  �� � 1�� � 3�� и  γ ≈ 100g      за  mmmr 5.1≈ . 
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4.  Методи за определяне на пространственото положение на високи съоръжения с   
кръгла форма на напречното сечение. 

 
        Определянето на текущото пространствено положение и деформационните процеси на 
високи съоръжения като комини, кули и резервоари с кръгла форма на напречното сечение е 
от съществено значение за геодезическата практика.  По този въпрос са известни много 
публикации в които са предложени различни методи .  В настоящата работа се анализират 
най-употребяваните  в практиката методи и се предлага нов метод чрез използване на 
изравнителна окръжност за различните сечения по съоръжението, извеждане на радиусите на 
тези сечения и пространственото положение на вертикалната им ос. Измерванията за 
определяне на пространственото положение на съоръжението започват още в етапа на 
строителството, като периодично се извършва  т.н. изпълнителна снимка  на всеки по-важен 

етап от изградаждането му.  В процеса на експлоатация на съоръжението, съгласно заданието 
на конструктора,  през определен период от време се определят настъпилите деформации , в 
т.ч. наклоняване, усукване и изкорубване . 
 
 
     4.1.  Определяне координатите на центъра на произволно напречно сечение и 
неговия радиус. 
 

4.1.1. Чрез права ъглова засечка от две станции. 
 

             Най-рaзпространеният метод за определяне на центъра и радиуса на някое напречно 
сечение на съоръжение с кръгла форма, напр. комин  е чрез права засечка от две или повече 
изходни точки. При права засечка от две точки  (фиг. 2.14) се измерват посоките към ляв и 

десен край на комина, както и посоките от т.А към т.B и от т.B към т.А .  Точките 1,2,3 и 4 

следва да бъдат от едно напречно сечение, като това се постига чрез предварително 
стабилизиране на точки  a и b   от това сечение.  

                                  
                                                                                                      
                                                                                    Фиг.2.14 
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  От измерените посоки се определят  ъглите    (β1 ,β2 , φ и ψ).   С координатите на точки 

А и B от геодезическата основа и ъглите    (φ и ψ)    по известните формули на Юнг се 
изчисляват координатите на центъра на сечението (X0 , Y0 )  , форм.2.41.          

 
           �� � �� � ∆����∆��� ��	
 �

��	
 ����	
 �             

           
           �� � �� � ∆����∆��� ��	
 �

��	
 ����	
 �                                                                                                     (2.41) 

 
 

              Радиусът    r   на сечението може да се определи като координатите на т.О се 
заместят  в нормалните уравнения на правите A-1 и B-4  .  След известни преобразования   се 
получават следните формули :      

   

               r � ��� � ���. sin �� � ��� � ���. cos �� 

    � ��� � ���. sin �� � ��� � ���. cos ��    ;                                                                       (2.42) 
 
 
Където  �А�  и ���   са посочните ъгли на правите A-1 и B-4   . 

 
Стойността на r  може да се изведе от триъгълниците  A,1,0 и B,0,4  или : 
 
              r � b ��� �

�������� sin ��
� �b ��� �

�������� sin ��
�                                                                                   (2.43) 

 
 Средните квадратни грешки на координатите на центъра на сечението се определят по 
следните формули:     

  
            �� � ��

�.��� � ���� � cos��� � ��� � cos���                                                                                  (2.44) 

                 
            �! � ��

�.��� � ���� � sin��� � ��� � sin���    

 
            �" � ��

�.��� � ���� � � ��� �  

 
Където с �" е означена ср.кв.грешка в положението на т.О  ;  ��  -  ср.кв.грешка на 

всеки от измерените ъгли ;  �А�   - посочният ъгъл на отсечката A-0  . 

От формула (2.44) за ср.кв.грешка   �#  на радиуса  r  се извеждат следните формули : 

 

           �# � r ��
� �sin�� � cos�� � �

�  sin��  cotg� ��
�                                                                            (2.45) 

 

           �# � r ��
� �sin�� � cos�� � �

�  sin��  cotg� ��
�    , 

 
    където е прието, че    �� �    �� �    �� . 
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 4.1.2. Едностранен координатен метод. 
 
             Определянето на радиуса и центъра на окръжността на сечението на комин може да 
се определи и по т.н. едностранен координатен начин [42] .   
 

                       
                                                                              Фиг.2.15 
 

 При този начин от т.А се измерва ъгъл β1  и разстоянието dA  с помощта на    
 безрефлекторна тотална станция.  От ∆А10 се извежда радиусът  r : 

            r � ��
�����

�
������

�
                                                                                                                        (2.46) 

а за координатите на центровете на сечението важат изразите :   
       

            �� � �� � ��� � ��. cos  ��                                                                                                    (2.47) 

 

            �� � �� � ��� � ��. sin ��                                                                        

 

От (2.46) за  ср.кв.грешка на радиуса  се получава :  
           �# � #

$�
��$� � ��$��#�

� cotg ��
�  � . !��

� "� 
                                                                                   (2.48) 

 

Средните квадратни грешки на координатите на центъра на сечението се определят по 

следните формули: 

          �� � $��#
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        Аналогични формули се получават и при определяне на радиуса и центъра на сечението 
при измерване и от  т.B  . 
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           И при двата разгледани метода се постигат практически едни и същи резултати . 

Предимството на едностранния метод се състои в това, че определянето на  радиуса  r и т.О     

може да се извърши само от една станция за няколко сечения по съоръжението.  Визирането 
на т.a от сечението и измерването на хоризонталното разстояние dA не представляват 
трудност . Точки 1,2  не са маркирани и се явяват затруднения при измерване на посоките 
към тях. Поради тази причина в [42] се предлага следната модификация на метода (фиг.2.16), 

като предварително по отделните сечения на съоръжението се стабилизират марки за 
безрефлекторно измерване на дължините и поскоките с тотална станция.  

                                                                                                                                  
 
                                                                                          Фиг.2.16 
   
 
            Както е известно една окръжност се определя еднозначно от три точки.  В предлаганата 
методика [43]  горните две сечения на фиг.2.16 са определени еднозначно. За долните две,  
комбинациите на 5 точки водят до 10 различни решения за всяко сечение. Авторите [43] са 
съставили програма в средата на MatLab, която чрез сравнение на различните комбинации 

избира оптималното сечение, най-близко до теоретично известното.   
В настоящата работа се предлага използването на изравнителна окръжност за сеченията, 
съдържащи повече от три точки, чрез строго изравнение на измерванията.  
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4.2.  Определяне координатите на центъра на произволно напречно сечение и 
неговия радиус чрез изравнителна окръжност. 

 
       Изчислителната работа протича в следната последователност. На първо място се 
определят приблизителните координати на центъра на окръжността и радиуса на сечението.  
 

                                          
                                                                                       Фиг.2.17 
 
         
За дадено сечение се избират, кои да е три точки (фиг.2.17) и се определят средните точки M 

и N на хордите 1-2 и 2-3 чрез следните зависимости : 

 

          �� � �����
�  

  ,    �� � �����
�  

                                                                                                      (2.50) 

          �� � �����
�  

   ,     �� � �����
�  

 

 

Поради това, че правите 12 и МО са взаимно перпендикулярни, както и правите 23 и NO , 

може да се напише: 
          tan 	��  .  tan 	�	  �  �1                                                                                                          (2.51) 

          tan 	�
  .  tan 	�	  �  �1                 
                                                              

Уравненията (2.51) могат да се запишат и по следният начин :  

           ����������
  .  ����������

�  �1                                                                                                               (2.52) 

          �����
�����

  .  ����������
� �1  

 

След заместване на величините от (2.51) в (2.52) и след решение на системата (2.52) се 
получава следните изрази за координатите на центъра (X0 ,Y0) : 

           �	 �  ∆�∆    ,             �	 � ∆ ∆                                                                                                           (2.53) 
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където,  
           ∆�� �� �� � ��� �� � ���  ,   ∆�� �	� � 	� 
	� � 	� ��  ,   ∆ �  2 �	� � 	� �� � ��	� � 	� �� � ���                                       (2.54) 

 

В последното уравнение величините  p  и  q  са съответно : 
 

            
 �  �� � �� �  ��� � ���                                                                                                       (2.55) 

            � �  �� � �� �  ��� � ���  
 

Радиусът  r  на окръжността се изчислява като разстояние между центъра и коя да е точка 1, 2 

или 3. , т.е.  
           r� � ��� � ��� � ��� � ����             ,                                                                                    (2.56) 

 

където   i=1,2 или 3 . 

 

Когато броят на точките е повече от 3, удачно е да се използва изравнителна окръжност за 
съвкопността от точки . От (2.56)  за уравнениета на поправките на точките от сечението 
може да се напише : 
 

           V� � �� . �� � �� . �	 � �� . �� � �� ,     
� � 1                                                                                  (2.57) 

където 
           �� � 1  ,    �� � 	��	�


�
    ,    �� � �����


�
   ,        �� � r� � r�                                                             (2.58) 

      

В (2.57)  е прието, че всички точки са опрeделени с еднаква точност и тежестите p са 
единица.  В матричен вид уравненията на поправките са:  
 

           V,� � �,�. �,� � ��,� ,     �,                                                                                                  (2.59) 

 

където:       А -  матрицата с коефициентите на уравненията на поправките ; 
                   X -  вектор колона на неизвестните; 
                   l   -  вектор колона на свободните членове; 
                   P  -  единична матрица на тежестите; 
                   n -  брой на уравненията .  
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Съставя се системата нормални уравнения: 
            N.X + L = 0           ,                                                                                                          (2.60) 

където 
 

           N=AT PA   ,            L=AT Pl                                                                                              (2.61) 

 

Неизвестните и средната кв.грешка  ��  за единица тежест се определят по формулите:  
 

           X = - Q.L   ,         �� � ���.�.�
��                                                                                             (2.62) 

 

Изравнените стойности на неизвестните са  
           r � r� � ��   ,      x � x� � �	�   ,        y � y� � ���              ,                                               (2.63) 

където r   е стойността на  радиуса на изравнителната окръжност,  а  x ,y – координати на 
центъра й. 

 

За средните квадратни грешки на неизвестните са в сила следните формули: 

          �
 � ���"��    ,      �� � ���"��    ,     �� � ���"��                                                          (2.64) 

            

По изложеният по-горе алгоритъм е разработена изчислителна програма “Circle” на “Visual 

Studio 12 C++” .   

 Програмата е тествана с примера, даден в [43]. Изходните данни и получените 
резултати след изравнението, изравнените стойности и средните им квадратни грешки след 
изравнението са дадени в табл.1. 

                                                                                                                                                  табл.1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Получените резултати практически съвпадат с тези в [43].  Разликите за сечение 7-11 са до 

0.3мм , за сечение 12-16 в радиуса разликата е 0.3мм. , а за координатите на центъра на сечението – 

съответно  -2мм.  и +4мм.  

№ X(m) Y(m) V(mm) Изравнени 
стойности (m) 

Ср.кв.грешки 
(mm) 

7 127.592 98.257 -0.4  
r = 1.7610  
x=127.7437 
y=100.0110 

 
mr =1.1 
mx=1.5 
my=0.8 

8 126.184 99.197 -1.5 
9 125.978 100.004 4.9 
10 126.389 101.129 -4.3 
11 127.549 101.763 1.9 
12 127.466 98.011 1.3 

r = 2.0093  
x=127.7280 
y=100.0044 

mr =0.4 
mx=0.5 
my=0.3 

13 125.891 99.200 -3.8 
14 125.716 100.000 2.9 
15 126.060 101.127 1.5 
16 127.408 101.987 -0.6 
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5. Определяне на наклоняването на високи съоръжения чрез изравителни равнини 
 
        При изследването на деформационните процеси на високи, масивни съоръжения в т.ч. 
комини, кули и др. обикновенно се извършват прецизни измервания към репери и марки, 
разположени в подходяща конфигурация по фундамента на съоръжението.  
Ще се разгледа начин за определяне на параметрите на еднозначно определената равнина, 
прекарана през три точки на които са известни пространствените координати, получени за 
даден момент от време  [ 30 ] .   

Когато точките са повече от три,  n на брой , съществуват краен брой равнини прекарани 
през тройка от тези точки.  Представен е сторг метод, на основа на МНМК, за определяне 
параметрите на апроксимираща изравнителната равнина в т. ч. наклон и посочен ъгъл на 
наклона на тази равнина. При наличие на данни от прецизна нивелация, в два или повече 
цикъла от измервания, става възможно определянето на ъгъла на наклона между 
изравнителните равнини, респективно наклоняването на съоръжението както и неговото 
потъване за периода между две измервания.   
 
 
          5.1.  Определяне наклоняването на високи съоръжения чрез равнина минаваща 
през три точки. 
 
             Определянето на наклоняването на масивни високи съоръжения може да се определи 
чрез изследване на равнината на едно напречно сечение в близост до основата. Практически, 
това се постига чрез определяне в даден момент от време на пространствените координати на 
три марки (напр. нивелачни репери), лежащи приблизително в една хоризонтална равнина .  
Ако тези марки се разгледат като точки, то те ще определят еднозначно една равнина  ε  
(фиг.2.18а) .  

                           

                                    Фиг.2.18a                                   Фиг.2.18б       
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Уравнението на тази равнина в параметричен вид е: 
 

         �� � �� � � ��   � � ��   �� � �� �� � ��   �� � ��   �� � �� �� � ��   �� � �� � � 0                                                                                              (2.65) 

 

а във векторен вид              
          �	  �   �	 
 � � 0       ,                                                                                                              (2.66) 

където:        � 	 ��, �, ��        е вектор от равнината ;                                                                                                     � �� ��, �, �� �   нормалният вектор на равнината ;                                                                                                                     � �  константа, числено равна на произведението от   !�	 !   и разстоянието от 
началото на координатната система до равнината.                                                                      

 

Горните две уравнения (2.65, 2.66)  могат да се запишат и във вида: 
  

          �� 
 �� 
 �� 
 � � 0       ,                                                                                                     (2.67) 

 

Където компонентите на вектора   ��   и свободния член  �  се определят по изразите : 
           � �  "∆$�� ∆%��∆$�� ∆%��"  ,      � �  � "∆&�� ∆%��∆&�� ∆%��"  ,                                                                        (2.68) 

           � �  "∆&�� ∆$��∆&�� ∆$��"  ,      � �  �A�� � ��� � ��� � �&� $� %�&� $� %�&� $� %��         ,                
 

където компонентите  ∆&��,  ∆$�� и  ∆%�� са  координатните  разлики  между точките  
 1, 2 и  3. 

        В следващ цикъл от измерване,  след определен период от време,  при наблюдение на 
същите марки,  техните координати ще са определени със стойности:  &�	  , $�	  и %�	 . 
В този случай за уравнението на новата равнина  ε  	  важи следното уравнение:   
             �	� 
 �	� 
 � 	� 
 �	 � 0                                                                                                      (2.69) 

 

Ъгълът  φ , който сключват двете равнини, е точно търсеният ъгъл на наклоняване на 
съоръжението и може да се намери по една от следните формули : 

             cos , � �
 .���  ��
 �.��
 �  ,       sin , � ��
   .   ����  ���
 �.� ����  �     ,       tang , � ��
   .   ����  �
�
 .���                                                       (2.70) 
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Тъй като  φ  е ъгъл с малка стойност, то за неговото определяне е най-удачно да се използва 
втората или третата зависимост в (2.70) , които при въвеждането на означенията: 
             2� � �� 	 � �	�                3   � √�� 
 �� 
 ��                                                                       (2.71) 

             2� � ��� 	 
 �	�             3	 � √�	 � 
 �	 � 
 �	 �  
             2� � ��	 � �	�     
могат да се разпишат в следния вид: 

             sin , � �������������.��   ,           tang , � �������������.����.����.��                                                                     (2.72)  

 

        За намиране на посоката, в която се наклонява съоръжението в [30]  се предлага следния 
подход.   От (фиг.1а)  е видно, че съоръжението се наклонява в посока перпендикулярна на 
пресечницата  S   на двете равнини от    � ��   към  �� ��  .   Ако през началото на координатната 
система прекараме равнина ν  (фиг.1а)  успоредна на равнините ε   и   ε  	   то тогава 
пресечницата на ν с равнината XOY e правата t , като уравнението на правата  t  е  : 
               $ � � ���� . &                                                                                                                       (2.73) 

 

С преместване на  векторите   � ��   ,  �� ��   в началото на координатната система и тяхното 
нормиране се достига до векторите    � 	   ,  � � ��   .  При прекарване на равнини през върховете на 
тези вектори , прободите с правата   t  са съответно точките М и М1 (фиг.1.б) , чиито 
координати са: 
               &� � ��� 

. ���������        ,                    &��  � ���� 
. �����������                                                       (2.74) 

               $� � � ��� 
. ���������        ,                 $��  � � ���� 

. �����������  

 От изведените по-горе зависимости за посочния ъгъл  ω   може да се напише 
                tang 6  � ������������

                                                                                                             (2.75) 

 или  
                tang 6  � � ����                                                                                                                  (2.76) 

 

           От (2.73) и (2.76) е видно, че тангенсът на посочния ъгъл ω на наклоняването на 
съоръжението представлява точно ъгловият коефициент на правата  t . 
           Представеният метод е строг и дава възможност за определяне на наклоняването на 
изследваното съоръжение, както и неговото потъване.  За тази цел е необходимо да се 
изчислят и разстоянията от точките до съответните равнини в двата момента от измервания.   
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          5.2. Определяне наклоняването на високи съоръжения чрез изравнителни 

равнини. 

           Обикновенно за определяне на потъването и наклоняването на високи, масивни 
съоръжения се стабилизират повече от 3 репера, чиито височини се определят в различните 
моменти от време чрез високоточна геометрична или хидростатична нивелация.  В тези 
случаи при наличието на голям обем от информация е необходим подходящ подход при 
нейната обработка.  Един от начините е използването на т.н. изравнителна равнина,  

апроксимираща тези точки [30]. 

Да приемем, че на едно съоръжение има стабилизирани  n на брой точки (репера),  
разположени в една приблизително хоризонтална равнина, като са известни техните 
пространствените координати   Xi ,  Yi ,  Zi ,  определени в два момента от време.    
За извеждането на уравнението на изравнителната равнина за множеството от n точки може 
да се използва нормалното уравнение на равнината получено от (2.67)  

 

               7� 
 8� 
 9� � : � 0                                                                                                          (2.74) 

 

където d е разстоянието от началото на координатната с-ма до равнината, докато          7,  8   и  9  са посочните косинуси на единичния нормален вектор  � ��   на равнината, за който важи 
следната зависимост  
             7� 
 8� 
 9� � � �� �;� � � 1                                                                                                        (2.75) 

         При въвеждане на означенията  7 � � ��,  8 � � ��   и  9 � � ��   уравнението на 
изравнителната равнина за съвкопността от  n  точки може да се запише и във вида: 
 

               � � 7� 
 8� 
 9                                                                                                                 (2.76) 

 

Наблюдателното уравнение (2.76) за  i-тата точка, спрямо измерените коти  ��  ще бъде 
 

               �� � 7�� 
 8�� 
 9                                                                                                               (2.77) 

 

Уравненията на поправките за i-тата точка се записват във вида     
 

               =� � 7�� 
 8�� 
 9 � ��                                                                                                        (2.78) 
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В матричен вид уравненията на поправките са 
              V = А.X + l                                                                                                                    (2.79) 

където А е матрицата на коефициентите в уравненията на поправките имаща следния вид 

               А � ?&�	 $�	 1&�	 $�	 1. . .&�	 $�	 1@                                                                                                              (2.80) 

 

а  X , l и V – вектори колони на неизвестните (а, b, c);  свободните членове (l1,l2,…. ln)    и 
поправките  (v1, v2, …. vn)  . 

Свободните членове на уравненията на поправките се определят по следната формула: 
               A� � 7 � �	 
 8 ��	 
 9 � ��	                                                                                                   (2.81) 

 

Където  7  , 8  , 9    са приблизителните стойности на неизвестните , а  � �	 , ��	 , ��	 -  измерените 
стойности на координатите . 
Изравнението се извършва по МНМК при полагане на условието [5]:   [ B!C"��B �]=min    или   
[v2 i] =min    при равноточни измервания. 
 

Горното услови води до съставяне на следната система от нормални уравнения  
 

               D� �E7 
 F�   �  G8 
 F�   G9 – F�   �  G � 0                                                                                       (2.82) 

               F�   �  G7 
 D� �E8 
 F�   G9 – F�   �  G � 0    

               F�   G7 
 F�   G8 
 H9 – D�  E � 0    

 

която в матричен форма се записва във вида 
                N.X + L=0                                                                                                                     (2.83) 

 

Решението на (2.82) се намира от   
                 X = - Q.L                                                                                                                      (2.83) 

където   Q   е обратната матрица на матрицата  N  . 

 

         Тъй като точността на геометричната и хидростатична нивелация е няколко пъти по-
висока от точността на хоризонталните измервания,  може да направим допускането че 
координатите   x’ и y’  на точките от отделните цикли от измервания не оказват влияние 
върху стойността на наклоняването на съоръжението. 
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В този случай координатите на точките  могат да се приемат за еднакви при всички цикли от 
измервания  и чрез пренасяне на координатното начало в центъра на тежестта на 
съвкупността от точки да се направи следното допускане: 
                F�	   G  � 0                                                                                                                         (2.84) 

                I�	   J � 0 

 

За координатата (кота) �  не се прави подобно допускане с цел да може да се изследва 
потъването/издигането на съоръжението, с оглед на различните коти получени в различните 
цикли от измервания. 
При поставеното по-горе условие (2.84) и ако се приеме, че котите на точките в различните 
цикли от измервания са определени с еднаква точност ,  системата (2.82) ще придобие вида: 
               D� �E7 
 F�   �  G8 
 0. 9 – F�   �  G � 0                                                                                         (2.85) 

               F�   �  G7 
 D� �E8 
 0. 9 – F�   �  G � 0    

                                                         H9 – D�  E � 0    

От решението на системата, за неизвестните параметри (а, b, c) могат да се запишат следните 
формули: 
              7 �  C��F�   �  G 
 C��D�  �  E                                                                                                     (2.86) 

              8 �  C��F�   �  G 
 C��D�  �  E     
              9 �  #"  $�      

където  
            C�� �  %& �' #( �$#& �$�%(   &  '�. ;    C�� �  �%(   &  ' #( �$#& �$�%(   &  '�  ;     C�� �   %( �' #( �$#& �$�%(   &  '�                                       (2.87) 

 

С направеното по-горе допускане, че котите на точките са определени с еднаква точност за 
средните квадратни грешки на неизвестните може да се напише 
              K) � K" . LC��                                                                                                                    (2.88) 

              K* � K" . LC��                                                                                    

              K+ � K" . M ��                                                                                     

 

В (2.88)  K"  е средната квадратна грешка за единица тежест,  получена от изравнението на 
нивелачната мрежа на изследваното съоръжение. 
Средното квадратно отклонение на точките от изравнителната равнина   :"  може да се 
определи по формулата :        
              :" � M #,�$�                                                                                                                           (2.89)       
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Разстоянието  �,  което представлява перпендикулярът от началото на координатната 
система до изравнителната равнина се намира по формулата: 
              N � +-)��*���                                                                                                                     (2.90) 

 

За средната квадратна грешка на � , като се има предвид, че  а и  b  са с малки стойности 
може да се напише 
              K. � K" . M ��                                                                                                                     (2.91) 

 

При измерени коти на реперите в два последователни цикъла ( i ) и (  j ) ,  за общото 
потъване на съоръжението  ∆�  важи  
               ∆N � N/ � N�                                                                                                                     (2.92) 

 

И съответно ъгълът на наклоняване  �  между двете изравнителни равнини определени в  ( i ) 
и (  j )   цикъл . 

              , � arccos  P ��)�.)	�*�.*	����)�����*���.����)	����*	��Q                                                                              (2.93) 

 

Ъгълът   �  е изчислен със средна квадратна грешка  K0   определена по формулата 
 

               K0� � 1�)��*� �7�. C�� 
 8�. C���. � K"�� 
 K"/��                                                                    (2.94) 

 

За посочният ъгъл �  на наклона на съоръжението, аналогично на (2.75 и 2.76)  може да се 
запише 
                6 � 7R9ST U*��*	)��)	V       ,                                                                                                     (2.95) 

определен със средна квадратна грешка 
               K2 � W. M�C��. sin� 6 
 C�� . cos� 6   �. � K"�� 
 K"/��                                                           (2.96) 

 

        Представеният по-горе подход дава възможност за надежно и строго определяне на 
наклоняването на високи инженерни съоръжения,  на основание тяхното потъване за 
определен период от време. Предимство на описаният метод е  използването на цялата 
налична информаци от всички репери, както и възможността за алгоритмизация, и 
програмно осигуряване.  
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Глава 3. 
Съвременни динамични методи за определяне на деформации в реално 
време. 
 

        Проследяването на динамиката в деформационите процеси е важен аспект при 
анализиране на техническото състояние на изследваното съоръжение. С помощта на 
достъпните към този момент технически средства е възможно тази задача да се решава в 
реално време с достатъчно висока точност.  Особенно удачно за установяване на моментни 
отклонения от вертикала в изследваното съоръжение е прилагането на съвременни 
измервателни технологии , в т.ч.  ГНСС, електронни наклономери , видеоконтролери и др.  
С тяхна помощ става възможно проследяване в динамична среда на разнородни 
деформационни процеси, като ще се обърне по-специално внимание на изследване на 
наклоняване и усукване в т.ч. провисване и изкорубване : 
 

- Наклоняване: 
Установяване на движение и наклоняване на върха на мачта, кула или друго високо 
съоръжение в реално време през 2, 5 или 10 секундни интервали. 

Наклоняване и преместване на корпуса на изследваното съоръжение в точките с 
монтирани наклономери в реално време през 1,2,5 или 10 секундни интервали. 

- Усукване:  
Установяване на премествания на отделни сегменти от корпуса на изследваното 
съоръжение един спрямо други в реално време. 
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1. Наклономери  - Incliination sensors. 
 
          Наклономерните инструменти „inclination sensors” позволяват високо точни 
измервания на наклоняванията едновременно в две направления/оси.  Като с помощта на 
функционалните зависимости, описани по-горе - форм.2.39,  става възможно  регистрацията 
на настъпили минимални премествания в определен контролната точка.  
Компонентите на вектора на преместване се дефинират като резултат от регистрираните 
премествания по две оси в линейна мярка.   

 
          Показаният на фиг.3.1а  наклономерен сензор  NIVEL 210/220, производство на “Leica 

Geosystems” , позволява приемане на данни в реално време и отдалечен контрол, чрез 
използване на мрежова връзка с монтираните сензори. 
 

                                                                                                                       
                                                               
                                                            фиг.3.1а                                     фиг.3.1б 
                                                  
               

          Както беше споменато в предишната глава оптималната точност в определяне на  ъгъла 
на наклона, зависи от прецизността на използваните наклономери  и е от порядъка на  
�� � 1�� � 3�� ,  при прецизният клас. 
В съответствие с тези рамки и съгласно  форм. 2.40   максималната точност , която може да 
бъде осигурена за векторът на преместване (r) в изследваната точка  е както следва: 
 

� В режим на измерване  „Real Time”   - 1, 2 до 5 секундни измервателни серии      
    Точност в интервала:   0.5 mm ≤  mr   ≤  1 mm  - при височина на монтаж на сензора до 50 m   

 

       Системата за измерване в режим  „Real Time”  обикновенно се допълва от модемна 
конфигурация,  разположена на обекта,  в която постъпват данните от монтираните сензори и 
чрез осигурена мрежова връзка достига до  обработваща хардуерна система  фиг.3.1б  . 
Връзката може да се осъществи,  чрез  локална мрежа,  GPRS / мобилен Internet. 
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2. Определяне на наклоняване чрез използване на ГНСС – Глобални Навигационни 
Сателитни Системи. 

 
          Глобалните навигационни сателитни системи - ГНСС  в т.ч. GPS, GLONASS и други 
подобни, благодарение на своята висока точност, скорост и надеждност в позициониране, 
могат с успех да се използват както при стандартни геодезически измервания, така и за 
наблюдение на деформациионни процеси и сеизмологични проучвания.  От гледна точка на 
очевидните им предимства по отношение на точност и практичност,  в наши дни ГНСС се 
прилага  успешно за определяне както на  много бавни движения на структури,  а така също 
и за изследване на бързи премествания, като например, запис на трептенията, провисване и 
наклоняване на мостове, високи сгради и  други   инженерни съоръжения. 
Принципите за позициониране при ГНСС,  както е известно от литературата , се основават на 
факта,  че  антената - приемник представлява най-високата точка на обърната пирамида,  
основата на която се състои от най-малко четири спътника с точно известни координати. 
Координатите на точката (приемник антената) се определят първоначално в геоцентрична 
координатна система, чрез прилагане на пространствена линейна засечка, въз основа на 
измерени  фазови разлики или разстояния до спътниците и след коригиране на основните 
грешки в краткосрочен период,  които влияят на ГНСС сигналите,   като  атмосферни и 
тропосферни закъснения, отразен сигнал, радиосмущения и др. 
 
           Тъй като за граждански цели разстоянията до спътниците са натоварени с грешките на 
часовниците в приемника и сателита, на практика се определят т.н.  псевдоразстояния.  За 
елиминиране на този проблем в  геодезическата практика се използват най-често т.н.    
диференциални измервания ,  които се прилагат чрез обработка на данните от две или 
повече приемни антени в една и съща епоха и чрез използването на  няколко основни 
подхода .  
  

- статични измервания (непрекъснати измервания в две или повече фиксирани ГНСС 

приемника в определена позиция) ;      
- кинематични (РТК) (един фиксиран ГНСС приемник и един или няколко подвижни), 
които от своя страна се изпълняват като:  
• кинематичен в реално време  (позициониране в реално време с приемници, 
свързани по радиото или кабелна връзка)  и   

• кинематичен с последваща обработка  при който обработката се извършва 
след приключване на измерванията.  
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         Съществува и комбинации от предходните ,  като например т.н. „ stop and go”  режим,        

при който се обработват заедно  няколко епохи от кинематични измервания . Този метод е 
известен още като полукинематичен,  тъй като при него се извършват измервания на къси 
сесии, като има възможност за определяне на положението на фиксирани точки по дадена 
траектория,  или на една и съща точка през определени интервали от време, когато се 
прилага при изследване на деформационни процеси .  
         От направеният по-горе кратък преглед се налага изводът, че при изследване на 
деформационни процеси във високи сгради и кули в т.ч. наклоняване и усукване е 
подходящо използването на ГНСС в комбинация с други геодезически методи или 
самостоятелно.   Направените практически и теоретични изследвания в световен мащаб за 
използване на ГНСС технология при  [63]   се основават най-често на показаната по-долу 
схема – фиг.3.2 , чрез използване на 1 или повече референтни станции извън изследванато 
съоръжение и няколко приемни антени в подходящо подбрани наблюдавани точки по самото 
съоръжение.     
 

                            
 
                                                                                  фиг.3.2                                           
 

Чрез сравнение на измерениете вектори и кооординатните разлики се анализира 
поведението на изследваното съоръжение както в краткосрочен план ( РТК метод ) така и 
дългосрочни деформациионни процеси ( статичен метод ). 
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С оглед на техническото развитие в областта на ГНСС към момента практическото 
реализиране е най-удачно да се осъществи  чрез диферинциални ГННС измервания при 
следният подход : 

- Чрез инсталиране на постоянни ГНСС приемни антени на обекта, от които една или 
няколко наблюдавани (монтирани в избраните контролни точки от съоръжението) и 
един или повече базови  (GNSS Referent Base Station), разположени извън 
деформационната зона. 

       

Контролните точки се подбират в подходящи места на върха на кулата или по покривната 
конструкциия на сградата, така че да има ясна видимост към небето. Референтните станции  
обикновенно се разполагат в някои от  изходните точки от мрежата на обекта, които са 
подходящи за ГНСС измервания.       

 

           Координатите на точките в които са инсталирани ГНСС приемниците се определят 
първоначално с нулевото измерване, заедно с параметрите на базисната линия между 
двойките приемници.  Базисната линия в нулевото измерване се извежда чрез едночасово 
измерване в режим “Static”.  Изчисляват се координатите на контролните точки спрямо 
въведената за обекта координатна система. 
Компонентите на вектора на преместване за контролната точка се определят, като разлика 
между координатите на всяко следващо измерване и нулевото (или предходното). 
 

Оптималната точност, която може да се осигури чрез този технологичен подход е както 
следва: 
� при режим на измерване  “Static”   -- предвид късите вектори е достатъчно 
прилагането на краткотрайни измервателни сесии с продължителност  2-5 минутни 
сесии  по двете достъпни за граждански нужди честоти L1 и  L2,  с достижима 
точност на контролната точка по положение:    1 mm  ≤  Мp   ≤  3 mm ; 

� при режим на измерване “РТК - Real Time-Kinematic”  ( 1, 2–5 секундни интервали)      
с достижима точност на контролната  точка по положение:   10 mm  ≤  Мp   ≤  15 mm .  

        
        Описаната по-горе технологична схема се прилага успешно в световната геодезическа 
практика в последното деситилетие така също и при изследване устойчивостта на високи 
сгради и технически съоръжения , в т.ч. наклоняване , усукване , ветрови колебания и 
вибрации  [63 ] [64 ] [65 ] . 
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Особенно удачно в тези случаи е комбинирането на ГНСС с наклономерни сензори, 
разположени във вътрешността на сградата или корпуса на изследваното съоръжение. 

На фиг. 3.3  е показано едно практически изпълнено разположение на измервателните 
сензори – ГНСС и наклономери, реализирано при изследване на деформациите в сграда с 
височина от  54 м. в гр.Истанбул,  при измервания проведени в две последователни кампании 
през 2000 и 2002 г [66] . 

 
 
 

             
    
 
                                                                                           фиг.3.3                                          
 
 

Разположението на приемните антени от ГНСС и наклономерните сензори е показано 
в част  3.3.а , на снимковият материал и в  3.3.b, c  - наклономерни сензори използвани при 
изследването и 3.3.d – потребителски софтуер за обработка и визуализация на 
регистрираните деформации.  
  

Аналитичните резултати от наклона и резултатите от обработката на ГНСС и 
наклономерните сензори  са използвани комбинативно при деформационния анализ на 
поведението на сградата. 
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3. Зенит-прибори и видеоконтролери в комбинация с прави и обратни отвеси. 

 
 

3.1. Зенит – прибори 
 

Друг метод за директно определяне на наклона е чрез материализиране в 
пространството на отвесна оптична визирна линия или лазерен лъч . В наше време 
съществуват широк спектър инструменти в това направление, известни най-общо под 
наименованието зенит-прибори или вертикални проектиращи инструменти – фиг. 3.4.  

 Принципът на работа се основава в  пречупване на визирната линия, чрез система от 
лещи и проектирането й в посока перпендикулярна на хоризонталната равнина в която е 
хоризонтиран инструментът фиг. 3.4.а.   

При определени благоприятни условия оптическите прибори за вертикално 
проектиране биха могли да осигурят точност в рамките на 1-2мм на 100м височина – фиг. 
3.4.б.  , а при тези с лазерно проектиране точността зависи от дбелината на генерираният 
лазерен лъч и се движи в границите   2-7 мм за височини до 100м. - фиг. 3.4.в.  

 

 

                                                    
                                     фиг.3.4a                                      фиг.3.4б                                           фиг.3.4в 
          

 

Принципът на работа при определяне на вертикалност се състои основно в директно 
отчитане по мерна линийка на отклонението от отвесната линия, материализирана чрез 
съответния зенит-прибор. Обикновенно в основата на изследваното съоръжение, например 
триьгьлна мачтова кула, се фиксира зенит прибор в т.н. опорна точка  Р  , разположена в 
основата на съоръжението , на определено технологично разстояние от ортоцентърът на 
основната равнина – фиг. 3.5   С помощта на материализираната чрез приборът отвесна 
линия се проектира т.Р  в монтажните хоризонти по височина до нейната проекция - Р’   [44] .     
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                                              фиг.3.5a                                                                фиг.3.5б 
 

От тази точка се отчитат разстоянията по фиксирани мерни линийки, в разглежданият 
случай,  до страните на триъгълника в монтажният хоризонт -   2,1 '' PP  и 3'P , като се 
сравняват с проектните таквива -  проектпроект PP 2,1 ''  и проектP 3'  .   

 

Тези проектни разстояния за всеки отделен монтажен хоризонт при условие че  
ab=bc=ac ,   могат да бъдат сравнявани с регистрираните в началното измерване или 
изчислени по следните формули   :  
 

                       ,
32

1
32 '' 


 +== OP

ab
PP проектпроект             OP

ab
P проект −=

32
1'                                  (3.1) 

 

В горните равенства се приема, че величината  ОР  е фиксирана и неизменна и се 
поставя условието ab=bc=ac , което е валидно за по-голяма част от използваните в 
практиката метало-решетъчни конструкции. 
 

Вместо горните разстояния или като допълнение към тях , при благоприятно 
технологично разположение,  могат да бъдат отчетени и разстоянията до върховете на 
съответният монтажен хоризонт  -   bPaP '' ,  и cP'     ,  като тук проектните такива  

проектпроект bPaP '' ,  и проектcP '    ще се изчислят по следните формули:  
 

         ,)(
3
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2
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          При условие , че отчетените стойности не отговарят на проектните такива , може да се 
твърди, че е налице наклон и/или усукване на съоръжението в съответният монтажен 
хоризонт, или по-точно казано ортоцентърът на основата  т.О  и този в изследваният 
монтажен хоризонт   т.О’   не се намират на една вертикала – фиг. 3.5б .  

  Ако въведем една локална координатна система с център в основата и направление на   
+X  по една осите на съоръжението ,  например по посока на т.B  ,  за големината на наклона 
ОО’ = Q и неговото направление  - αQ   фиг. 3.5б  може да напишем : 
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Y
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∆
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                                                           (3.3) 

 
 
Като стойносттите за  X∆   и   Y∆   в горните формули може да се изчислят по следните 
зависимости: 
 

3
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X −+=∆      ,       
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3
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P
'

'3
arcsin=β                          (3.4) 

 
Горните зависимости имат значение при условие, че се изключи възможността за усукване 
на изследваният монтажен хоризонт спрямо основата,  на ъгъл  φ  .  

         За определяне на ъгълът на усукване φ  може да се приложи аналогия на разгледаните в 
предишната глава методи,   а също и като се изполват  зенит-прибори в   две фиксирани  
точки в основата Р1  и Р2   фиг. 3.6    [44]  . 

                                   
                                                                                    фиг.3.6                       
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При условие , че се наблюдава разлика в отчетените и проектните разстояния в двете 
фиксирани точки е налице  наклоняване и усукване  на съоръжението,  като става възможно 
директното  изчисление на  ъгълът на усукване  φ   по следната зависимост : 
 

                                                                             
21

21
arcsin

''

1'

PP

PP −
=β                                                                 (3.5) 

 

Големината и направлението на наклонът на съоръжението  ОО’ = Q ,  αQ   ще се определят 
по форм.  3.3 , след снемане на отчетите от проекциите  на двете фиксирани точки 2,1 1' PP   

към страните и /или върховете на монтажният хоризонт,  по аналогия с (3.4) .  По подробно 
описание на този метод е представен в [44] . 

 
 
 
 

3.2. Видеоконтролери в комбинация с прави и обратни отвеси 
 
 

3.2.1. Прави и обратни отвеси  
 

    Честа практика , особенно при изследване на деформации на големи съоръжения в т.ч. 
и язовирни стени,   е използването на прави  (фиг. 3.7а)   и обратни отвеси  (фиг. 3.7б)   с цел 
едновременно определяне на  хоризонтални премествания и наклон.   В наши дни този метод 
успешно може да се комбинира с електронни средства за регистрация, каквито са  
видеоконтролерите  или т.н.  видео-координатометри . 

                    
                                                    фиг.3.7a                                                    фиг.3.7б 
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 Принципът на работа и при двата типа отвеси се състои в пряко отчитане по мерна 
линийка или координатометър,  чрез струната на отвеса (1) в контролни точки разположени в 
основата и върха на изследванато съоръжение.  Самата струна се установява в отвесно 
положение посредством тежест (2) ,   плуваща във вана с течност.  

 За определяне на наклонът на съоръжението  q  се образуват  разликите в отчетите  
)( 21 ll ∆−∆  .  Изменението на разликата )( 21 ll ∆−∆  с течение на времето свидетелства за 

продължаващ процес на наклоняване на съоръжението. 
Относителната стойност на наклона може да се изчисли, като се използва следната 
зависимост: 
                                                                             hllq /)( 21 ∆−∆=         ,                                                               (3.6) 
 
 
kъдето  h е  разстоянието между контролните точки . 
 

           Известно е от практически и теоретични изследвания,  че точността на правите отвеси зависи до голяма 
степен от дължината на струната, като нейната препоръчителна дължина е 50-60м.  Влияние върху точността 
оказва също въздушният поток, консистенцията на течността в която се движи поплавакът и др.  
Пределната точност , която се достига чрез прави отвеси и оптично отчитане е от порядъка на 2-5,7 мм.  
 

 

         Точността на определяне на наклона може  да се повиши при използване на т.н. обратни 
отвеси – фиг. 3.7б ,   където точката  на фиксиране е в основата на изследваното съоръжение, 
а тежестта на опън (2) се реализира чрез поплавъци,  обикновенно разположени в във вани с 
течност (3).  Под действието на подемната сила на поплавъка (40-70кг.)  струната заема 
положението на отвесна базисна линия, относно която се извършват измерванията и 
определяне на отчетите към форм. 3.6.   За определяне на отчетите ),( 21 ll ∆∆  най-често се 
използват оптични координатометри . 
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3.2.2. Видеоконтролери 
 

  Друга възможност за повишение на точността, особенно в процеса на отчитане, е 
използването на видеоконтролери (видеокоординатометри)  , обикновенно в комбинация с 
обратни отвеси . 
В този случай точността на отчитане на отсечките ),( 21 ll ∆∆  е с един порядък по-висока в 
сравнение с оптичните координатометри и е в рамките на 0.02÷0.04мм.    

Друго практическо предимство е  възможността за автоматизация на процеса и 
получаване на динамични данни за състоянието на изследваното съоръжение в реално време. 
На фиг.3.8 е показана принципна схема на работа на видео-координатометър по протежение 
на материализирана  отвесна линия.  

 

 

                            
                                                                               фиг.3.8                           
 
 
 
 

  На схемата по-горе двата видеоконтролера са разположени в две взаимно 
перпендикулярни направления по осите – X,Y   на локално въведената координатна система , 
с център разположен по струната на отвеса (1) в контролирания хоризонт . Видеодатчици (2) 

приемат светлинният сигнал, генериран от светлодиоди (3) и отразен от струната на отвеса. 
Получените сигнали се обработват от компютърна система (4) , чрез която се изчисляват 
разликите   )( 21 ll ∆−∆  и наклонът   q   в  непрекъснат режим .  
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Глава 4. 
Управление на контролните сензори, съхранение на данните и          
визуализация на регистрираните деформации. 
 
 

1. Принципна схема за управление на контролни сензорите; 
        

             Деформационните процеси описани по-горе оказват непрекъснат ефект върху 
конструкцията на техническите съоръжения и поради тази прични те трябва да се 
наблюдават, регистрират и анализират по комплексна технология, позволяваща динамични 
анализи . 
   В следващата глава се разглежда технологична схема [1], [4] и програма за 
непрекъснат мониторинг на поведението на технически съоръжения в т.ч кули, високи 
сгради и мачтови съоръжения, чрез използването на преки геодезически измервания.   

 Сравнението на резултатите от провежданите измервания  позволява да се изведе 
големината, скоростта и посоката на настъпилите деформации,  както в текстова така и 
графична форма. 
 

        Голямото количество от геодезически данни събирани в процеса на изследване на 
устойчивостта на дадено инженерно съоръжение, в т.ч. хоризонтални, вертикални и 
координатни премествания, наклоняване, провисване и т.н. е необходимо да бъдат 
класифицирани и съхранени в една достатъчно надежна информационна система. По този 
начин се осигурява възможност за бърз и качествен анализ на деформационния процес, във 
всеки един момент от експлоатация на наблюдаваното съоръжение. 
        Опирайки се на световният опит до този момент и като се имат предвид някои 
разработки и публикации по този  въпрос [1],[2],[4],[26],[27]  може да се каже, че най-
доброто решение в този случай е прилагането на релационен модел за организация на 
отделните масиви от данни.  Чрез прилагане на принципите на този модел се изгражда т.н. 
релационна база данни (РБД),  като нейното управление се осъществява от подходящи 
СУРБД -  Системи за управление на релационни бази данни [10], [11].   Това са програмни 
системи, които обединяват всички необходими процедури, позволявайки на потребителят да 
управлява и манипулира наличните данни, извличайки необходимата за момента 
информация.  Повечето СУРБД работят, чрез използване на вграден SQL (Structured Query 
language) – език за създаване на структурни заявки, който дава възможност за обновяване, 
извличане и модифициране на информацията.  
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По този начин фактически се осигурява управлението на РБД. Като пример за такива системи 
могат да се посочат широко разпространените Microsoft Access, Microsoft Query, Personal 
Oracle и др.   
Могат, разбира се, да се използват и самостоятелни приложения за управление на РБД, 

създадени да покрият нуждите на конкретен обект или задача.   
         По своята същност СУРБД представляват само един необходим компонент от общата 
схема за автоматизация на процеса на изследване на деформации на инженерни съоръжения. 
Най-често те се вграждат като модул в т.н. автоматизирани системи за изследване на 
деформации (АСИД).  В най-общият случай принципната структурна на подобни системи 
може да се пресъздаде чрез схемата показа на фиг.4.1. 

 
 

             
 
                                                                       Фиг.4.1 
 
 
        Приложената по-горе схема представя взаимовръзките и начинът на обмен на 
информация между отделните модули на някои от разработените АСИД.  Информацията в БД 

на системата постъпва чрез автоматичен или полуавтоматичен трансфер и обработка на 
данните получени, най-често чрез използване на стационарни датчици и сензори, в т.ч. и 
геодезически инструменти - конвенционални или моторизирани тотални станции, ГНСС, 
наклономери, видеоконтролери и т.н.  

        Чрез описаният по-горе принцип и структура (фиг.4.1) действа и разработената  от 
автора система  DeMES – Deformation Monitoring and Examination System (Система за 
наблюдение и изследване на деформации) [4].  Системата е ориентирана преди всичко за 
изследване на деформации на инженерни съоръжения в т.ч. язовирни стени, високи сгради и 
технически съоръжения, свлачищни процеси и др. подобни.    
Алгоритмите на обработка са разработени основно върху директните геодезически методи за 
наблюдение – оптичен створ, ъглово-дължинни засечки, координатни определения, 

геометрична нивелация .  Предвидени са модули за включване на данни от допълнителни 
външни датчици :  ГНСС,  наклономери, видеоконтролери и др.  
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         Автоматизацията на процеса на изследване на деформации, при този подход може да се 
види най-общо на показаната по-долу схема  (фиг.4.2).  

 

                                
                                                                                     Фиг.4.2 
  
 

В конкретният случай е разгледана схемата за наблюдение на оптичен створ,  като 
същият принцип се прилага и при методът на малките ъгли,  ъглово-линейни засечки и  
координатни определения . 

Чрез поставените в изходните точки на створа (А-В) тотални геодезически станции 
(конвенционални или роботизирани) се измерват необходимите за този метод величини, за 
всяка контролирана точка  i   ( γ1 , S1  и   γ2 , S2)  ,  респективно от  наблюдателен стълб (н.с.) 
А и н.с. В.  Осреднената стойност (средно тежестно) на отклонението от створа  δi  за всяка 
наблюдавана точка  i  се изчислява и записва автоматично в БД на системата под съответния 
номер (цикъл) на измерване.  Съхранените в БД на системата данни, за хоризонталните 
премествания на всяка точка се използват от анализиращия модул при извеждане на 
необходимите за потребителя статистически данни, графични и таблични отчети във всеки 
един момент от наблюдението.  

По подобен начин са организирани процедурите и при изследване на вертикални 
деформации ,   както и при определяне на наклоняване в наблюдаваната точка – направление 
и големина на векторът на наклона в зададена координатна система.  
        Файловете със суровите измервания, получени от електронните инструменти и сензори 
се обработват от системата, след което се разпределят в съответните множества на БД.  След 
това се пристъпва към съответния анализ, и визуализация на резултатите. 
 

 

 



 

  

           Управлението на отделните сензорни модули както и визуализцията на резултатите
се осъществява от програмна система комбинация от управляващите модули на всеки
отделен сензор и авторски разработки чиято п

           
                   
      

                                                                   
                                                                              
 
 
 
        Предимството на описаният по
интерпретация на регистрираните деформации при мимимален период за обработка
в реално време. За целта се използват предварително проектирани подходящи таблични и
графични изгледи и отчети.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геодезически 
модул
•Геод. измервания;
•Нивелация; 
•GNSS – real time mode;
•Наклономери – real 

time mode.

Управлението на отделните сензорни модули, както и визуализцията на резултатите
се осъществява от програмна система, комбинация от управляващите модули на всеки

рски разработки, чиято принципна схема е дадена на фиг

                  
                    Фиг.4.3 

Предимството на описаният по-горе метод е във възможност
интерпретация на регистрираните деформации при мимимален период за обработка

време За целта се използват предварително проектирани, подходящи таблични и

Обработка
•Координати на 
контролните точки;

•Премествания на 
конструкцията;

•База данни. 

Визуализация
•Визуализация
•Отчети и графики
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Управлението на отделните сензорни модули както и визуализцията на резултатите 
се осъществява от програмна система комбинация от управляващите модули на всеки 

ринципна схема е дадена на фиг.4.3.  

                                                

горе метод е във възможността за анализ и 

интерпретация на регистрираните деформации при мимимален период за обработка, както  и 

време За целта се използват предварително проектирани подходящи таблични и 

Визуализация
Визуализация
Отчети и графики
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2. Обработка и визуализация на резултатите при циклични наблюдения на 
деформационни процеси.  

 
 

2.1. Подготовка за анализ и интерпретация на данните. 
 
           Както, като вече бе споменато, получените резултати от преките наблюдения се 
съхраняват в РБД на съответната наблюдателна система. Тъй като принципът на организация 
при релационния модел предполага различните типове данни да се обособяват в отделни 
множества (таблици), то е необходимо да се изпълнят някои действия за тяхното извличане, 
групиране и подготовка за анализ. За тази цел могат да се използват стандартните SQL 

оператори, достъпни във всяка една от разпространените СУРБД, изброени по-горе, както и 
да се реализират самостоятелни програмни процедури.  И при двата случая е необходимо да 
се осъществят съответните сечения или обединения между отделните множества от данни в 
РБД, като интересуващите ни данни се групират в допълнителни т.н. подмножества. 
Новосъздадените подмножества съдържат само интересуващите ни за даденото изследване 
данни. По своята същност тези подмножества преставляват заявки (Query) или запитвания 
към РБД.  За да стане възможно генерирането на подобно подмножество е необходимо 
изграждането на определен брой релации (връзки) между основните таблици (множества).  
        Едно от създадените подмножество например, съдържа всички данни необходими за 
изчисление на параметрите на векторът на преместване на наблюдаваните точки: 
  Qp

k-1, k , αp
k-1, k  –  големина и посочен ъгъл на вектора на преместване на т. P за периода между 

  k-1-то  и  k-тото   измерване .  По същият начин се процедира и за всяка една друга изследвана 
точка за която има достатъчно данни в БД.  Изчислението на тези параметри се извършва 
посредством добре познати формули (4.1) и чрез допълнителни вътрешно-програмни 
процедури .  
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        Като допълнение е възможно да се определи скорост на преместване на една или група 
от точки, за  даден период от време. 
Моделът описан по-горе, както и организацията и групирането на данните е използван в 
спомената вече система DeMES [4], но по същият принцип данните биха могли да се 
организират и по друг начин, в зависимост от нуждите на конкретния обект или задача. 
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2.2. Таблична и графична визуализация. 

 
          В следствие на образуваните подмножества от данни е възможен по-обстоен анализ и 
интерпретация на данните чрез използване на различни таблични или графични форми и 
отчети. Последователноста на работа по визуализация на резултатите, чрез използване на 
описаният по-горе метод може да се представи най-общо в следната принципна схема 
(фиг.4.4). 

             
 
                                                                                       Фиг.4.4 
 
 
         Описаната по-горе схема е приложена в разработената автоматизирана наблюдателна 
система [4],  като се позволява визуализация и анализ на регистрираните деформации в 
диалогов режим.  Актуализацията на резултатите в отделните таблици и графики се 
осъществява автоматично при постъпване на нова информация в  БД.                   

        Осигурена е възможност за извеждане на различни статистически данни и сравнителни 
таблици и графики в зависимост от нуждите на конкретната задача. Практическата 
реализация може да се осъществи, чрез отделни визуализиращи панели, подготвени за печат 
отчети или други подходящи за целта средства. По-долу ще разгледаме някои възможности 
за таблична и графична визуализация на регистрираните деформации. 
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2.2.1.  Таблична визуализация. 

 
           Един от най-често използваните в практиката методи за представяне на 
регистрираните деформации са табличните форми. Посредством подходящо създадени 
таблици, могат сравнително лесно да се групират и систематизират данните необходими за 
анализа на стабилността на изследваното съоръжение. Представянето на тези таблици може 
да се извърши по два основни начина:   визуално на дисплея на компютъра или чрез 
таблични отчети,  на твърд носител.  
          С оглед на спецификата на изследваният обект и типът на деформации, подлежащи на 
наблюдение обикновенно се налага да се групират различни по формат и съдържание 
таблични отчети : 

- Хоризонтални деформации на единични или група от точки; 
- Вертикални деформации на единични или група от репери; 
- Вектори на преместванe в отделни изследвани точки; 
 

 
            На фиг. 4.5 е представена една възможност за оформление на подготвен за печат, 
табличен отчет.  Създаденият отчет съдържа информация за координатните премествания на 
изследваните контролни точки, за избран цикъл измерване. Броят на точките, които да 
съдържа даден отчет зависи от предварително подбрана група, посредством филтриране на 
наличното в БД множество от точки.  

                             
 
                                                                                        Фиг.4.5 
 
             Данните в отчетите се доставят чрез използване на описаните по-горе подготвителни 
анализиращи процедури, на основата на наличната в БД информация. Актуализацията на 
тези данни се осъществява автоматично за всеки един създаден отчет,  към момента на печат. 
По аналогичен начин могат да се организират и отчетите за останалите видове наблюдения, 
както и различни видове комбинирани изследвания.  
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2.2.1.  Графична  визуализация. 
 
           Много добро средство за онагледяване и проследяване на деформационния процес е 
графичното представяне на регистрираните деформации в контролните точки. За тази цел с 
успех могат да се използват  2D и 3D графики, както и различни аксонометрични проекции.  
Както и при табличните отчети така и тук е необходимо да се проектират графични форми, 
които да могат да се актуализират  автоматично и в реално време от съответната система, в 
зависимост от наличната информация в БД.  Ще разгледам само някои базови възможности 
за графична визуализация на регистрираните деформации. 
          При наблюдение на процеси протичащи в една проекционна равнина може да се 
използват стандартни  2D  графики от типа показан на фиг.4.6.  В представеният по-долу 
случай се цели визуализация на координатните премествания на изследваната точка,  и по-
специално на големината и посоката на вектора на преместване.   
 

                                      
                                                                                    Фиг.4.6 
 

 

         Големината и ориентацията на векторът на преместване зависи от изчислените от 
анализиращите подпрограми данни за съответния период от време, а именно:  стойност на 
координатното преместване за изследваната точка – Q [mm] и посочен ъгъл спрямо 
установената координатна система –  А (α) [gradi] .   Към предложената графична среда, може 
да се прибавят допълнителни иформационни полета, както и диалогови списъчни прозорци 
за избор на точка и период за визуализация.   
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            Предимството на предложената организация се основава на възможността за 
осъществяване на визуален преглед на преместванията в реално време, тъй като графиката е 
непосредствено обвързана с БД и се актуализира автоматично при обновяване на наличната 
информация, фиг.4.7.  

               

 
     
                                                                                        Фиг.4.7 
  
 
            На същият принцип биха могли да се изградят и графики за унагледяване на различни 
видове деформации, като графичният изглед зависи от конкрентните изисквания. Някои от 
възможностите, които могат да представят изследваните деформациионни процеси са: 

• Графика на вертикалните деформации; 
• Графики на отклоненията от створа; 
• Графика на вектора на преместване на отделни точки; 
• Изолинии с еднакви вертикални деформации; 
• Комбинирани графики от две или повече изследвания; 
• Изометрични изгледи. 

 
           Някои специфични деформационни процеси, като :  наклоняване, усукване, 
изкорубване и други подобни може да се онагледят чрез графики на : 
 

• Потъване/издигане на основната равнина/повърхнина на фундамента,     
между отделните измервания и спрямо проектното състояние; 

• Наклоняване на върха на кулата, усукване на корпуса или отделни сектори – 
спрямо фундамента или между отделните сектори; 

 
По отношение на представянето на вертикалните деформации и отклоненията от 

предварително определена структуран линия е най-удачно да се използват динамични 
графични изгледи, под формата на различни видове диаграми,  които да се пряко обвързани с 
информацията в съответната БД.  
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