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Въведение
Изследванията на измененията на морското ниво
се извършват с използване на космически и in situ
технологии����������������������������������
и методи�������������������������
, усъвършенствани математични модели и комплексен анализ и интерпретация на наблюдателната информация за различни
фактори, влияещи върху тези изменения. Все още
оценка на специфичното и общо влияние на геофизичните, климатичните и други фактори върху
измененията на морското ниво с достатъчно висока за съвременните научни изисквания точност
е трудно да се даде. За отделяне на глобалните
изменения на морското ниво от локалните въздействия, е необходимо да бъде извършван непрекъснат мониторинг на движенията на земната

кора в районите на мареографни станции����������
, чрез
��������
изграждане на колокирани перманентни GPS/GNSS
станции в непосредствена близост до тях (Carter et
al., 1989; Pashova, Yovev, 2010). Локалните и регио
нални, краткосрочните и дългосрочни изменения
на морското ниво са един от най-важните параметри на околната среда в крайбрежните райони
на Черноморския басейн.�����������������������
В рамките на двустранно научно и технологично сътрудничество между
Румъния и България през 2007 г. бе предложен и
одобрен проект на тема: „Научно и технологично
партньорство за изследване измененията на морското ниво и вертикалните движения на земната
кора по Западното Черноморие“ (Пашова, Малчиу,
2010). Представени са първични резултати от обработката и анализа на GPS кампания, проведена
през 2009 г. в района на българските и румънските мареографни станции. При обработката на из
мерванията са използвани перманентни наблю
дения от 8 IGS станции в Черноморския регион
и от 5 станции от мрежата „Геонет“ на частната
компания „Зенит-Гео“, разположени в Източна
България (фиг. 1).

GPS измервания

Фиг. 1. Схема на GPS станциите, използвани при обработка на
измерванията
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Реализирането на съвместната българо-румънска
GPS кампания бе осъществено в периода 23–25
октомври 2009 г. Измерени бяха контролни точки
в районите на мареографни станции Констанца
(DTM1 и PIL_AG1), Мангалия (Port_MNG), Вар
на (VAT1, BG002 и VATG) и Бургас (BG001)
(фиг. 1). Използвани бяха приемници тип Trimble
4000, Trimble 5700 и Trimble R8 и Trimble L1/L2
и Zephyr Geodetic антени. Продължитеността на
наблюденията е от 29 до 56 h (с изключение на
точка VAT1) при височина над хоризонта 10° и
скорост на записа 15 s.

Таблица 1. Координати на контролни GPS точки и на перманентни „Геонет“ станции в ITRF2008

Обработка на GPS измерванията
Суровите наблюдателни данни са трансформирани
във формат RINEX, а данните от пераманентните
IGS/EUREF станции и от станциите на „Геонет“
мрежата са получени в същия формат. Използвана
е последната реализация на Световната земна координатна система ITRF2008 и прецизни ефемериди на спътниците от IGS. Епохата на GPS кампанията 2009.814 е средата на наблюдателния период. Използвани са ITRF’2008 координатите на 8
IGS/EUREF станции, а именно Николаев (MIKL),
Зеленчукская (ZECK), Букурещ (BUCU), София
(SOFI), Истанбул (ISTA), Гебче (TUBI), Анкара
(ANKR) и Полтава (POLV). IGS/EUREF станция
Трабзон (TRAB), Турция е изключена от обработката, тъй като липсват данни от 2007 г., въпреки
че тя има определени координати в ITRF2008. При
измерванията са използвани различни типове антени. При обработката със софтуерния пакет Trimble
Geomatic Office това е отчетено, като са използвани съответните им IGS абсолютни калибровъчни
модели. Цикличните параметри са оценявани като
реални числа. Използван е йоносферният модел
на Saastamoinen. Извършено е първоначално изравнение на базовите линии, определени между
IGS/EUREF станциите, с фиксиране координатите
на станциите към техните ITRF’2008 стойности и
точки BG001 и BG002. Въз основа на определените абсолютни ITRF2008 координати на точки
BG001 и BG002 са изчислени координатите и на
останалите GPS точки (табл. 1). За целта е използ-

вано iono free fixed solution по L1 при йоносферния
модел на Saastamoinen. Използвани са също прецизни IGS ефемериди.

Заключение
Получените резултати
����������������������������������
от обработката на измерванията на контролни GPS точки на мареографни
станции, разположени по Западното Черноморие,
са първонален етап от започналия цялостен анализ на всички кампанийни измервания, проведени до сега в този регион. Данните от кампания
GPS’2009�������������������������������������
, съвместно с реализирани от предходни епохи измервания са в процес на обработка с
цел да се получат оценки за техните координати
и скорости. Тези оценки ще се използват за анализ на съвременните движения на земната кора и
за отделяне „истинското“ повишаване на средното
черноморско ниво чрез съвместен анализ с марео
графни данни и прецизни нивелачни измервания.
Получените резултати ще бъдат интерпретирани
в контекста на регионални�������������������
те�����������������
геодинамични изследвания за Черноморския басейн.
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