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Резюме: Представено е едно възможно приложение на интеркритериалния анализ при 

анализа на грешките и определяне на взаимната корелация на параметрите на 

решението, получени от DGPS/RTK измервания. Изказваме хипотезата, че с 

натрупването и анализирането на голяма база данни, могат да се определят подходящи 

прагови стойости на съответните коефициенти на корелация (и критерии), като 

критерии за периоди с грешни решения и отделянето тези периоди за изследване на 

факторите, причинили грешките. 

Ключови думи: Интеркритериален анализ, GPS приемници.  

 

 

1 Въведение 
 

В последните години DGPS/RTK (Differential GPS/Real-Time Kinematic) измерванията в 

реално време намират приложение в голям брой геодезически дейности, в транспота, 

строителството, селското стопанство и военното дело. Според офертите на 

предлагащите GPS RTK приемници фирми, точността на RTK метода е от порядъка на 

1-2 сантиметра в хоризонталните координати и 2-3 пъти по-ниска във вертикалната 

координата. В действителност, обаче, съществуват редица фактори, пренебрегването 

или непознаването на които могат да доведат до грешки от порядъка на метри. 
Всяка държава, в съответствие с политката си за развитие на GNSS технологиите, 

може да определя свои правила за тестване на GNSS приемниците и съответното 

обурудване. Съществуват инструкции [1], които са насочени към това, как трябва да 

бъдат извършвани конкретните измервания и с каква точност, но в тях не са посочени 

приемливи процедури за тестване на апаратурата, както и за по-детайлен анализ на 

конкретните измервания. 

Тъй като факторите, които влияят на точността на този вид измервания са 

изключително много и не са постоянни във времето и пространството, а подходите за 
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достигане на желаната точност (хардуерни и софтуерни) при различните  GPS 

приемници и системи се различават, то се налага разглеждането на конкретния 

приемник като  “черна кутия”.  

Различните изследователски тестове  целят да определят влиянието на конкретен 

фактор върху точността на измерените координати и границите на приложимост на 

съответния метод. Това се постига като резултатите от експериментите се сравняват с 

данни, предварително получени с помощтта на по-точен метод на измерване (в случая 

статични GPS измервания). 

В публикацията са използвани  данни от перманентни станции (SOFA и SOFI), а 

решенията на навигационата задача са получени от APPS (Automatic Precise Positioning 

Service) на Глобалната Диференциална GPS система (Global Differential GPS - GDGPS) 

в кинематичен режим. Този режим позволява по-детайлното изследване на параметрите 

на решението (трите пространствени координати, времето и други параметри, описани  

в публикациятя) чрез представянето им във времеви редове. 

 

 

2 Фактори, влияещи на точността на измерванията 
 

В зависимост от използваната апаратура, методиката на обработка на данните и редица 

други фактори, точността на GPS измерванията варира от няколко милиметра до 

десетки метри. Освен това, на точността влияе и опита на наблюдателя, както и 

познанията му върху всички компоненти от работата на GPS системата. 

Измерените кодови и фазови псевдоразстояния са повлияни от систематични или 

случайни грешки. Различните видове грешки могат да бъдат отделени в три групи: 

 Грешки на космическия сегмент на навигационната система (спътниците): 

- грешки в орбитните елементи (ефемеридите на спътниците); 

- грешки в честотно-временното обурудване на спътниците (часовниците); 

- релативистки ефекти.   

 Грешки от влиянието на средата на разпространение на спътниковите сигнали: 

- йоносферна рефракция; 

- тропосферна рефракция. 

 Грешки в приемната апаратура на потребителя: 

- изменение на фазовия център на антената; 

- грешки в честотно-временното обурудване на приемника (часовниците); 

- шумове в приемната апаратура (антена, приемник); 

- влияние на отразени сигнали (multipath); 

- влияние на преднамерено или непреднамерено излъчени заглушаващи 

сигнали; 

- греши на оператора. 

 

Повечето от систематичните грешки могат да бъдат моделирани и това води до 

допълнителни членове в моделите за разрешаване на навигационната задача. 

Систематичните грешки могат да бъдат елиминирани и чрез подходяща комбинация на 

измерените величини.  
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Влиянието на случайните грешки при определяне на псевдоразстоянията (тук се 

изключват грубите случайни грешки породени от наблюдателя, като неточно 

въвеждане на височината на антената и др.) са в рамките на: 

 - при кодови измервания (C/A- код) 0.1 – 3.0 m 

 -  при кодови измервания (P - код)  0.1 – 0.3 m 

 -  при фазови измервания    0.0002-0.005 m.  

 

 

3 Диференциални грешки на измереното псевдоразстояние [2] 

 
Коректното определяне на фазовата неопределеност (пълния брой цели цикли на 

фазата на носещата честота в псевдоразстоянието) е ключът към високоточното 

позициониране. Диференциалният RTK метод не може да елиминира изцяло всички 

общи за референтната станция и подвижния приемник грешки, тъй като корекциите 

пристигат с известно закъснение при потребителя. Съществуващите модели за 

отстраняването на различните систематични грешки също не са съвършени. Разликите 

между предадените диференциални поправки и измерените грешки от потребителя се 

наричат диференциални грешки на  измереното псевдоразстоянието. Те могат да се 

разделят на три типа: 

- Зависещи от разстоянието между референтния и подвижния приемник 

грешки (йоносферни и тропосферни грешки и грешки от ефемеридите на спътниците) 

- Зависещи от времето грешки, причинени от закъснението на поправките. 

Този ефект се нарича латентност. 

- Некорелирани грешки – Тези грешки не са общи за референтната станция и 

подвижния приемник и не могат да бъдат коригирани от DGPS/RTK метода (влиянието 

на отразени сигнали, измененията във фазовия център на антените, шумове в 

приемниците, местни заглушаващи сигнали). Тези грешки не са общи за референтната 

станция и подвижния приемник и не могат да бъдат коригирани от DGPS/RTK метода. 

Съществуват четири основни причини, които водят до отслабване на 

спътниковите сигнали:   

- Сигналът достига до антената след преминаване през препятствие (например, 

корони на дървета);  

- Сигналът се отразява от някаква повърхност и достига до фазовия център на 

антената не по права линия (multipath); 

- Колкото по-ниско е разположен спътникът над хоризонта, толкова по-слаб 

сигнал достига до антената, тъй като преминава по-дълъг път през йоносферата и 

тропосферата; 

- Поради специфики в диаграмата на насоченост на съответният тип GPS 

антени, сигнали от спътници, разположени в определена област от небесната сфера, 

могат да бъдат приемани с по-добро качество. Маската на нивото на сигнала може да 

бъде използвана за да бъдат елиминирани слабите сигнали, които могат да доведат до 

грешки в решението. 

Фирмите производителки на GPS обурудване вземат специални мерки, за да 

намалят ефекта от тези диференциални грешки, но редица проблеми остават все още 
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нерешени. Това се отразява най-вече на коректното решение на фазовата 

неопределеност за средни и дълги базови вектори. 

 

 

4 Анализ на времеви редове 
 

Времеви ред е съвкупност от наблюдения, проведени през равни интервали от 

време върху един и същ обект или явление. В този случай,  предположението за 

статистическа независимост на наблюденията в извадката може да се окаже невярно. 

Това води до необходимост от прилагането на нови, по-сложни статистически модели, 

особено когато е необходимо прогнозирането на бъдещото състояние на обекта или 

явлението. 

Анализът на времеви редове е клон от математиката който изследва влиянието на 

тренда, сезонните изменения и цикличността във времевите редове [3].  

Методите на този анализ се опитват да разберат времевите редове, основните 

процеси, генерирали точките в данните. 

Анализът:  

 Осигурява по-реалистична оценка на грешките на измерените геодезически  и 

геофизични параметри. 

 Стохастичните модели могат да помогнат за точното определяне на източника 

на сигналите. 

 Стохастичните модели могат да осигурят ключ към обяснението на физичните 

процеси довели до наблюдавания феномен. 

Анализът на времеви редове получени от GPS измервания е важно допълнение на 

глобалния анализ на GPS мрежите. Той изучава времевите редове на всяка GPS станция 

поотделно. Предимствата му са следните: 

 Той е по-ефективен, отколкото глобалния анализ. 

 По-лесен е за откриване на големите различия в стойностите (outliers). 

 Грешките в един времеви ред (например: всеки локален ефект на едно място), 

няма да повлияят на оценките на другите точки. 

Геодезическите времеви редове получени от високоточни геодезически GPS 

приемници съдържат геофизична информация. Под геодезически времеви редове 

разбираме вариациите на пресметнатите геодезически параметри (координатите на 

точките и параметрите на часовника на приемника, координати на геоцентъра, UT1, 

координати на полюса) във времето. 

За да отделим геофизичната информация (геофизичните параметри - 

координатите на точките, тропосферно закъснение (Zenith Total Delay - ZTD), 

йоносферна концентрация на свободните електрони – TEC) от шума, трябва да 

използваме подходящи модели. 

Най-простият модел за времеви ред е: 

X(t) = f(t) + e(t), 

където X(t) е наблюдение или измерване,  f(t) е детерминирана функция на времето 

(например полином или тигонометрична функция), а за грешките e(t) се предполага, 

както и в регресионния анализ, че имат нормално разпеделение и са независими 

помежду си. 
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Задачата за оценка на параметрите на тренда на функционалния модел съвпада със 

задачата на регресионния анализ. В практиката много рядко се оказва, че такъв модел е 

адекватен – грешките се оказват зависими.  

За разлика от класическия регресионен анализ, тук моделът определя поведението 

на един и същ обект. За стохастичните модели е характерно, че в грешката се включва 

влиянието на голям брой неотчетени фактори. При времевите редове част от тях са 

присъщи на обекта, т.е. те влияят през цялото време и се отразяват на всички 

наблюдения. Това е главната причина за зависимостта. Това налага при оценяването на 

f(t) да се използват методи, отчитащи взаимната корелация на грешките, т.е. подробно 

да се изучава зависимостта във времето, различните ѝ форми и прояви.  

Съществуват два подхода при изследването на времеви редове. Първият от тях е 

възникнал при изследването на периодични явления. Моделът, който стои в основата 

му, е наслагването на периодични колебания. Главната задача е да се определят 

амплитудите и честотите на тези колебания. Прието е този тип задачи да се нарича 

спектрален анализ. Една съществена негова характеристика е представянето на 

амплитудата на колебанията като функция на честотите [4].  

Вторият подход е основан на понятието авторегресия – като предиктори се 

използват предходните наблюдения, като основната цел е прогнозирането  на 

неизвестното бъдещо наблюдение [5].  

Тези два подхода са тясно свързани и е трудно да бъде намерена точна граница 

между тях. 

Когато съществува зависимост между измерванията и времето (момента на  всяко 

измерване), статистическите критерии стават неприложими. Тези оценки имат смисъл 

само за такива части от данните, за които може да се предположи, че са извлечени при 

едно и също (константно) разпределение. Обаче, чрез моделиране на зависимостта на 

данните от времето е възможно, също, да се отделят полезните за нас данни от 

страничните смущения (грешни данни), които изкривяват коректния анализ на 

изследвания феномен. Остатъчната (след моделирането), приемана за случайна,  част 

от сигнала приемаме за шум. Най-големите остатъци (residuals) (по амплитуда) на 

шума, можем да приемем за груби грешки, ако успеем да докажем, че те се получават 

от разпределение, различно от това на останалите данни [6]. 

Трябва да се отбележи обаче, че при анализа на този вид данни, обикновено е по-

важно да се определи и оцени вътрешната корелация на случайните остатъци, 

отколкото да се направи детайлен анализ на тяхното разпределение по големина. 

Правилното определяне и успешното отстраняване (чрез подходяш модел) на 

систематичния компонент в данните е несъмнено най-важната част от нашата работа. 

Обикновено, в практиката, данните се изследват с цел предвиждане на 

състоянието на обекта в някой следващ момент от време. Затова е важно да се осъзнае, 

че колкото по-нови данни притежаваме, толкова по-надеждно ще е предвиждането, 

понеже по-старите данни губят бързо своята значимост, поради възможните изменения 

в процеса на измерване. 

Дали съществува действително изменение на състоянието или само грешка в 

данните, можем да определим само ретроспективно (изследвайки предишните данни), 

чак след като получим нови данни (след съмнителната точка). В робастната статистика 

(robust statistics) се прави разлика между натрупващи се кумулативни груби грешки 

(additive outliers) и “грешки” стартиращи нов тренд на данните или отместване в 
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текушия тренд (innovative outliers). Във втория случай стартира нов тренд на данните, 

докато при първия случай отстраняването от данните на отделна точка решава 

проблема. 

Пример за втория случай е загубата на сигнала cycle slip при фазовите GPS 

измревания. Решение за това, дали е налице нов тренд можем да вземем само след 

натрупване на достатъчно данни след момента на прекъсване. 

Ограничаване на шума в данните може да се извърши  с едно просто изглаждане с 

пълзящо средно, което е напълно независимо от какъвто и да е модел. То може да даде 

достатъчно добър  резултат в при условие, че зададем строг критерий за отстраняване 

на грубите грешки. По-усъвършенствани методи (the Moving Average, the 

Autoregression, the mixture of the two (ARMA), и интегрираната версия (ARIMA) ) могат 

да се намерят в [7]. 

В литературата за робастни методи за анализ на данни (robust data analysis) почти 

всеки автор предлага свой специален метод, като е много трудно да се получат 

съпоставими  оценки за предимствата на съответния метод, но принципите които се 

следват остават едни и същи:  Използване на робастен метод за откриване и 

отстраняване на грубите грешки и  след това, използването на метод позволяващ да се 

отстрани систематичния компонент от данните и допускане за нормално разпределение 

на останалата случайна част от данните. Това може да изисква няколко итерации, 

редувайки отстраняването на грубите грешки с “напасването” на  осъвременения 

модел. 

В “напасването” на модела към данните е извънредно опасно предоверяването,  

особено ако използваме готови програми без реално да разбираме същността на 

проблемите. Можем да се изкушим да дадем прекалено голям кредит на доверие на 

резултати, които може да са напълно грешни и подвеждащи. Това може да се случи, 

ако значително ошумени данни се напасват към по-сложен полиномен модел, като 

вярваме, че по-голямата сложност на модела непременно ще доведе до по-добри 

резултати. Тази опасност може да се дискутира от няколко гледни точки:  

Първо, нормалните уравнения при решението по МНМК са  обикновено лошо 

обусловени (детерминантата е близка до сингулярната), освен ако не се извъши 

предварителна трансформация на данните, преди обработката по МНМК, за да доведем 

началните координати в областта на приложимост на данните. Ако това не бъде 

направено,  дори малки грешки в данните могат да доведат до неприемливо големи 

грешки в решението, като го направят негодно за използване. 

Втората опасност е в сляпата вяра в съдържателността на получените коефиценти 

на полиноми от по-висока степен при използването на готови програми. Проблемът 

идва от факта, че дори в случая с предварителна трансформация на данните, матриците, 

включени в такива решения са близки до сингулярните  и малки грешки могат да 

доведат до напълно грешни решения, ако няма достатъчно данни за пресмятането на 

тези коефициенти на полиномите от по-висока степен.  

Правилния път за отстраняването на тази опасност е да се използва решение по 

МНМК, включващо разлагане по сингулярни стойности - SVD (singular value 

decomposition) [8]. 

Друга опасност е използването на програми без визуален контрол на резултатите. 

Същото се отнася и при използването на Калманов филтър. Визуалният контрол е 

практически единственият сигурен начин за правилната интерпретация на данните. 
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Друг препоръчителен и често пренебрегван принцип е да се проверяват няколко 

модела, като водещ е принципът за максимална простота. Прибягването до по-сложни 

модели трябва да става само в случай на очевидна необходимост [9, 10]. 

Критерий за коректност на модела е отсъствието на тренд при анализа на 

остатъците. Ако остатъците имат случаен характер и спектър, характерен за белия шум, 

тогава цялият систематичен компонент е отстранена от модела. 

Ако след филтрацията на данните, имаме увереност в съотношението сигнал/шум 

за останалите данни, можем да използваме кубичен сплайн за окончателна 

интерполация и моделиране. Обаче, в случаите, когато остатъците доминират над 

шума, трябва да бъде използван статистически модел, след като тренда е моделиран 

отделно с подходящи модели (Фурие анализ или полиноми с използването на МНМК). 

Установяването и елиминирането на този тренд е несравнимо по-важна и критична 

задача, сравнена с определяне на структурата на остатъците (представляващи интерест 

от гледна точка на диагностиката на решението) [11]. 

При обработка на навигационни данни в реално време решението, дали 

постъпващите данни съдържат грешки, или следва промяна на тренда, не може да се 

вземе моментално, а с известно закъснение. Прилагането на Калманов филтър за 

отстраняването на натрупващите се, кумулативни груби грешки също води до малко 

закъснение при обработката на данните [12]. 

Все пак е възможно да се избягнат закъсненията и да се получи почти моментално 

решение за качеството на данните. Това може да стане по два начина: 

1.  Можем да установим, критерий за филтриране на данните на базата на степента 

на тяхното изменение, което е твърде ненадеждно при ошумени данни. 

2. Можем да използваме допълнителна информация от повече спътници 

(отколкото са необходими за решението) и/или от външни независими източници: 

RAIM (receiver autonomous integrity monitoring), GIC (GNSS Integrity Channel) (В процес 

на разработка, в момента са два документа: 1) MOPS (Minimum Operational Performance  

Standard) за автономно (самостоятелно) използване на GPS приемници с въвеждането 

на подходяща допълнителна информация и 2) MOPS за GNSS (Global Navigation 

Satellite System) Integrity Channel (GIC)/Wide Area Differential GNSS (WADGNSS). В 

някои публикации GIC се заменя с GIB (GPS Integrity Broadcast), което на практика е 

едно и също. 

Допълнителната информация може да постъпи от редица източници: псевдолити, 

INS, IRS, алтиметри и др.  

При определяне на неопределеностите в скоростите на GPS точките трябва да 

отчитаме, че: 

• Строгата оценка на характера и големината на грешките изисква пълно 

познаване на спектъра на грешките (т.е. времевата и пространствената корелираност на 

всички фактори, влияещи на измерванията – което е невъзможно на този етап). 

• Каквито и модели на грешките да приемем и средства за тяхното оценяване, 

проверката им с външни независими източници е особено важно. 

• Не съществува модел, който да улавя надеждно най-нискочестотната част от 

спектъра на шума. 

• Шумът често е нестационарен. Работи се с времеви редове с варираща 

дължина и празноти в данните. 
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5 Анализи на резултатите от решенията на перманентни GPS 

станции, получени с помоща  на APPS на Глобалната 

Диференциална GPS система  на НАСА и JPL (Jet Propulsion 

Laboratory) и програмата Gipsy 6.3. 
 

Глобалната диференциална GPS (GDGPS) система1 осигурява висока точност  и 

стабилност за  GPS измервания в реално време. Използвайки голяма наземнa мрежа от 

референтни приемници (>120), иновативна архитектура на мрежата, както и 

многократно награждаван софтуер за обработка на данни в реално време, система 

GDGPS осигурява суб-дециметрова (<10 cm) точност на позициониране навсякъде по 

света, на земята, във въздуха, и в пространството, независимо от местната 

инфраструктура. 

GDGPS в момента използва софтуерния пакет GIPSY 6.3 (март 26, 2014). 

GIPSY 6.3, за разлика от други широко употребявани софтуерни продукти 

(Bernese и GAMIT), не използва метода на двойното диференциране, а прилагайки и 

филтър (Square Root Information Filter - SRIF), изчислява едновременно всички 

параметри на пълния модел, вместо да елиминира грешките от часовниците на 

спътниците и приемниците. Обикновено, този софтуер се използва за анализ на мрежи, 

като наблюденията от много станции се обработват едновременно. По този начин се 

определят: 

 Параметрите на орбитите и часовниците на спътниците; 

 Фазовата неопределеност; 

 Координатите на станциите от мрежата и параметрите на часовниците им; 

 Зависимите от положението на станциите закъснения на сигналите по 

трасето на разпространение през йоносферата и тропосферата. 
 

Параметрите на решението са дефинирани в ITRF08 (Международната земна 

референтна рамка - The International Terrestrial Reference Frame (ITRF)). 

GIPSY 6.3 използва следните модели – Таблица 1. Всички модели осигуряват суб-

сантиметрова точност. 

За получаване на тропосферните параметри GIPSY 6.3 използва стохастичен 

модел, който разглежда неизвестното остатъчно закъснение на сигнала като вариращ 

във времето параметър, а шумът в данните се приема за random walk процес ("Брауново 

движение"). Зенитното закъснение се моделира за всяка епоха като сума от 

предишното изчислено зенитно закъснение плюс шума от напълно случаен процес 

(process noise), ограничаващ измененията в закъснението на сигнала. За целта се 

използва Калманов филтър (Brown & Hwang, 1992) [13]. 

Стохастичните модели се използват с допускането, че закъснението на сигнала 

варира в определени граници за къси интервали от време. По този начин, закъснението 

на сигнала се определя по начин подобен на този по-който се определят параметрите на 

отклоненията на часовниците. 

 

 

                                                 
1 http://apps.gdgps.net/ 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY8uOG2arNAhUJ3SwKHVcRD8sQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fitrf.ensg.ign.fr%2F&usg=AFQjCNF7AoXCRPBAcHmeC9DXhnM7VCt5ZQ
http://apps.gdgps.net/
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Receiver/Transmitter Antenna 

Calibrations 

igs08.atx 

Troposphere Mapping Function GPT2 

A Priori Dry and Wet Troposphere 

Model 

GPT2 

Solid Earth Tide (Geometric and 

Gravity) 

IERS2010 

Pole Tide (Geometric and Gravity) IERS2010 (IERS2010 Mean Pole, including ocean load 

pole tide) 

Ocean Tide Loading Model GOT4.8ac with harddisp.f 

Earth Orientation IERS 2010 Tidal Model, EOPC04 (ITRF08) 

Nutation IAU2006A 

Static Gravity Field EGM2008 (12x12, C20, C30, C40, C21, S21 per IERS 

2010) 

Ocean Tide Gravity Field GOT4.8ac (convolution) 

Solar Radiation Pressure GSPM13 (JPL) 

Albedo Model Knocke (1989) 

Antenna Thrust IGS Recommendation 

Transmitter Clocks 5-minute and 30-second Products 

Second Order Ionosphere Model Modeled with ionosphere model IONEX (>= 1999), 

IRI2012 (<= 1998) 

Yaw Rates Estimated 

Data Weighting sin(elevation)/σ2 

Таблица 1. Модели използвани от GIPSY 6.3 при пресмятане на неизвестните 

параметри. 

След обработката на измерванията се получават прецизните параметри на 

орбитите на спътниците и часовниците им за всяка епоха на наблюдение. Това дава 

възможност с използването на тези новополучени параметри да изчисляваме точното 

положение на индивидуални станции използвайки фазовите двучестотни измервания.  
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6 Извличане на параметрите на решението 
 

Решенията получени онлайн от APPS са записани в текстов файл (APPS Summary 

file). Файлът има следния вид (Фигура 1): 

 
# APPS Summary file for site  SOFI. Produced from RINEX file rnxa000.08o on Tue Sep 29 16:32:58 UTC 2009 
# The reference frame is ITRF 2005 (with semi-major axis = 6378136.6 m; flattening factor = 1/298.25642) 
# Output data rate is  30 seconds. Minimum elevation angle is 7.5 degrees. 
# Satellite antenna phase center offset and maps taken from IGS Standards igs05_1525.atx. 
# 
# Kinematic point positioning mode (position as a function of time): 
# 
#  Total number of Phase measurements:          291. RMS post-fit Phase residuals:    0.004 m. Number of 

excluded Phase measurements:   0      
#  Total number of Pseudorange measurements:    291. RMS post-fit PRange residuals:   1.313 m. Number of 

excluded PRange measurements:  0      
# 
# The mean Cartesian coordinates:      X =  4319372.5617 m          Y =  1868688.0810 m        Z =  4292064.2677 

m 
# The mean Geodetic coordinates:     Lat =   42.5561 deg     East_Lon =   23.3947 deg     Height = 1120.5913 m 

(above WGS84 Ellipsoid) 
# 
# Time variable estimated parameters: 
#Secs_from_start  GPS_Time(yyyy:mm:dd:hh:mm:ss.ssss)  X(m)        Sig(m)      Y(m)         Sig(m)     Z(m)         

Sig(m)   Lat(deg)  East_Lon(deg)   Height(m)    East(m)   North(m)   Vert(m)  HZTrop(m) WZTrop(m)  Sig(m)    
TropGrad_N(m)  Sig(m)   TropGrad_E(m)   Sig(m)   Clock(m)   Sig(m) 

        0.0000         2009:05:30:00:00:30.0000 4319372.56360000   0.1468 1868688.04630000   0.0965 
4292064.23660000   0.0588   42.5561    23.3947       1120.5614  -336.605    -0.033     -0.015    2.0192 
296913630.0000     0.1303 296913630.0000       -0.0070 296913630.0000        -0.0096 296913630.000 107603.765 

       30.0000          2009:05:30:00:01:0.0000 4319372.57060000   0.1466 1868688.05110000   0.0968 
4292064.24100000   0.0591   42.5561    23.3947       1120.5705  -336.605    -0.031     -0.017    2.0192 
296913660.0000     0.1302 296913660.0000       -0.0070 296913660.0000        -0.0096 296913660.000 108162.386 

       60.0000         2009:05:30:00:01:30.0000 4319372.56990000   0.1463  
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Фигура 1. Файлът APPS Summary с параметрите на решението, получени с помощта на 

APPS. 

В кинематичен режим могат да бъдат извлечени и анализирани следните 

параметри: 

Secs_from_start - времето от началото на данните (в секунди) 

GPS_Time - GPS времето (във формат yyyy:mm:dd:hh:mm:ss.ssss) 

X(m) - правоъгълната X координата с център – масовия център на Земята (The Earth-

Centered-Earth-fixed -ECEF)(в метри). Изчисляем параметър. 

Sig(m) - Грешката в правоъгълната X координата (в метри). Изчисляем параметър. 

Y(m) - Правоъгълната ECEF Y координата (в метри). Изчисляем параметър. 

Sig(m) - Грешката в правоъгълната Y координата (в метри). Изчисляем параметър. 
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Z(m) - Правоъгълната ECEF Z координата (в метри). Изчисляем параметър. 

Sig(m) -Грешката в правоъгълната Z координата (в метри). Изчисляем параметър. 

Lat(deg) - Географската ширина на точката (в градуси). Получава се от X,Y,Z 

координатите на точката. 

East_Lon(deg) - Географската дължина на точката (в градуси).  

Height(m) - Височината над референтния елипсоид на точката (в метри). East(m) - 

Отклонението от средното положение в източна посока (в метри). Получава се от X,Y,Z 

координатите на точката. 

North(m) - Отклонението от средното положение в северна посока (в метри). Vert(m) - 

Отклонението от средното положение във вертикална посока (в метри). Получава се от 

X,Y,Z координатите на точката. 

HZTrop(m) - Хидростатичното зенитно тропосферно закъснение (HZTrop) (в метри). Не 

е определяем параметър, а номинална стойност използвана при изчисляването на 

общото зенитно закъснение. Може да се получи при наличието на данни за 

атмосферното налягане или от модел на хидростатичното закъснение като функция на 

географската ширина. 

WZTrop(m) - Зенитното закъснение на "мокрия" тропосферен компонент (WZTrop) (в 

метри). Изчисляем параметър. Общото зенитно закъснение е сума от HZTrop и 

WZTrop.  

Sig(m) - Грешката на WZTrop (в метри). 

TropGrad_N(m) - Северният компонент на градиента на тропосферното закъснение 

(TropGrad_N) (в метри). Изчисляем параметър. 

Sig(m) - Грешката на TropGrad_N (в метри). 

TropGrad_E(m) - Източният компонент на градиента на тропосферното закъснение 

(TropGrad_ E) (в метри). Изчисляем параметър. 

Sig(m) -  Грешката на TropGrad_ E (в метри). 

Clock(m) - Ходът на часовника (в метри).  

Sig(m) - Грешката на часовника (в метри).  

 

 

7 Корелационен анализ 
 

Можем да изследваме влиянието на моделите, генериращи параметрите на решението  

на APPS, чрез степента на корелация на параметрите на решението в периодите с верни 

решения и степента на корелация на параметрите на решението в периодите с грешни 

решения. 

Най-популярен коефициент е корелационният коефициент на Пиърсън. Той 

характеризира степента на линейна зависимост между променливите. Тя се дефинира 

като: 
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Трябва да се има предвид, че този коефициент се използва за оценка на връзката 

между две нормални случайни променливи. Ако разпределението е далеч от 

нормалното, коефициентът все още характеризира степента на зависимост, но не могат 

да приложат тестове за значимост. Коефициентът на корелация на Пиърсън не е 

стабилен спрямо крайните стойности. Ако случайната променлива има отрицателни 

стойности, можете да извлечете грешното заключение за наличието на корелация. 

Следователно, ако разпределението е далече от нормалното или променливата може да 

има отрицателни стойности, е по-добре да се използва коефициента на корелация на 

Спиьрман (Spearman). 

 

Коефициентът на корелация на Спиьрман е непараметричен корелационен 

коефициент. 

Той характеризира степента на произволна нелинейна зависимост в рамките на 

модела "ако една променлива се увеличава, втората променлива увеличава също". 

Корелационният коефициент на Спиьрман може да се използва за оценка на 

връзката между променливите независимо от тяхното разпределение. Този коефициент 

също така е по-малко чувствителен към крайните стойности, което е важно при работа 

с експериментални данни. 

 

C:\GPSTest\0SOFA_Excel\2009-05-30.SOFA.xlsx Pearson Correlation – коректни решения 

 

Фигура 1а. Коефициенти на корелация на Пиърсън за период с нормални решения 

На Фигура 2а,б  са представени корелационните коефициенти на Пиърсън за 

периоди с верни и периоди с грешни решения за X, Y и  Z. 

На Фигура 2а координатите X, Y и  Z са строго корелирани с тропосферните 

параметри и часовника. Грешките X_Sig,  Y_Sig и Z_Sig са некорелирани с грешките на 

тропосферните параметри и часовника. 

На Фигура 2б, в периода с грешни решения, корелацията между X, Y и  Z и 

тропосферните  параметри намалява, а се увеличава корелацията между съответните им 

грешки. 
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На Фигура 3а,б  са представени корелационните коефициенти на Спиьрман за 

периоди с верни и периоди с грешни решения за X, Y и  Z. 

C:\GPSTest\0SOFA_Excel\2009-05-04.SOFA.xlsx Pearson Correlation – грешни решения 

 

Фигура 2б. Коефициенти на корелация на Пиърсън за период с груби грешки. 

C:\GPSTest\0SOFA_Excel\2009-05-30.SOFA.xlsx Spearman Correlation – коректни 

решения 

 

Фигура 3а. Коефициенти на корелация на Спиьрман за период с нормални решения 

(SOFA 2009-05-30). 
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C:\GPSTest\0SOFA_Excel\2009-05-04.SOFA.xlsx Pearson Correlation – грешни 

решения 

 

Фигура 3б. Коефициенти на корелация на Спиьрман за период с груби грешки (SOFA 

2009.06.04 (00:00:00-01:18:00)) 

При корелационните коефициенти на Спиьрман (Фигура 3а,б) се забелязват 

същите зависимости, както и значително повишена корелация между X, Z и  Clock_Sig. 

 

 

8 Интеркритериален анализ 
 

Интеркритериалният анализ, чиято идея и първите стъпки на изследването 

започнаха в края на 2013 г., бяха представени пред 12-тата международна конференция 

по интуиционистки размити множества и обобщени мрежи, 2013 г., Варшава и 

публикувани в [14]. 

Подходът използва индексирана матрицата М :  
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с индекси на редовете O1, ..., Om  и на колоните C1, ..., Cn, където за всеки p, q (1 ≤ p ≤ m, 

1 ≤ q ≤ n), O
p
 е обект, Cq е критерий, а eOp,Cq е оценката на p-тия обект спрямо q-тия 

критерий, определена като реално число.   

Нека R е отношение на наредба над реалните числа. Например, една от релациите 

<, >, =.  Нека отношение R на отношението R, т.е, R е вярно в случаите, когато 

отношението R е невярно, и обратно. 

За нуждите на настоящият метод за вземане на решения, сравнения на двойки 

между всеки два различни критерии се правят по всички оценявани обекти. По време 

на сравнението се поддържа един брояч за броя пъти, когато e изпълнено 

съотношението R, и друг брояч за R. 

Нека 
lkS ,
 е броят на случаите, в които отношенията R(e

O
i
C

k
, e

O
j
C

k
) и R(e

O
i
C

l
, e

O
j
C

l
) са 

едновременно удовлетворени. Нека, също така, 
lkS ,
,е броят на случаите, в които 

отношенията R(eOiCk
, eOjCk

) и R(eOiCl
, eOjCl

) са едновременно удовлетворени. Като 

общият брой на двойките сравненията между обекта са m (m - 1) / 2, вижда се, че 

съществуват неравенства: 

 
За всеки k, l, така че 1 ≤ k ≤ l ≤ m, и за m ≥ 2 са дефинирани следните две числа: 

 
Очевидно е, че и двете μ

Ck Cl
 , 

Ck Cl
 се намират в интервала [0. 1], и тяхната сума е 

число в този интервал. Допълнението до 1 е числото πCk Cl, което съответства на 

степента на несигурност. 

Двойката, получена от тези две числа, играе ролята на интуиционна размита оценка на 

отношенията, които могат да бъдат установени между всеки два критерия Ck и Cl. По 

този начин, индексираната матрица M, която свързва оценените обекти с критериите за 

оценка, може да бъде преобразувана в друга индексирана матрица M *, която дава 

връзката между критериите: 

 
 

 
 

От практични съображения е по-гъвкаво да се работи с две индексирани матрици 

Mμ и M, отколкото с индексираната матрица M*. 
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Последната стъпка на алгоритъма е да се определят степента на корелация между 

критериите в зависимост от избора на потребителя за μ и ν. Ние наричаме тези 

корелации между критериите: позитивен консонанс,  негативен консонанс и 

"дисонанс". Нека α, β  [0, 1] да бъдат праговите стойности, с които сравняваме 

стойностите на μ
C

k
, C

l
 
и 

C
k
, C

l
. Казваме, че критериите Ck и Cl са в: 

 (α, β)- позитивен консонанс, ако μCk ,Cl > α и νCk ,Cl < β; 

 (α, β)- негативен консонанс, ако μCk ,Cl < β и νCk ,Cl > α; 

 в противен случай (α, β) са в "дисонанс".             

 

Правила за определяне степента на консонанс и дисонанс 

 

След анализ на различни видове данни, медицински, химически, икономически, 

екологични, авторите на метода стигат до заключението, че е необходимо да се уточнят 

алгоритмите за определяне на стойностите на степента на консонанс и дисонанс. В 

изследваните досега приложения, сравняването на отношенията водят до увеличаване 

на степените на консонанс, липса на консонанс или дисонанс съгласно следното 

правило (таблица 2). 

 

 

Таблица 2. Правила за консонаснс и дисонанс 

Скали за определяне на консонанс или дисонанс между двойки критерии 

 

Съответните стойности, свързани с скалата на консонанс / дисонанс са 

представени на Фигура 4, където:  

0% – 5% is Strong Negative Consonance (SNC), 5% –15% is Negative Consonance 

(NC), 15% – 25% is Weak Negative Consonance (WNC), 25% –33%is Weak Dissonance 

(WD), 33% – 43% is Dissonance (D), 43% – 57% is Strong Dissonance (SD), 57% – 67% is 

Dissonance (D), 67% – 75% is Weak Dissonance (WD), 75% –85% is Weak Positive 

Consonance (WPC), 85% – 95% is Positive Consonance (PC), 95% –100% is Strong Positive 

Consonance (SPC). 

 

 

 

Фигура 4. Скалата за консонанс/дисонанс. 
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На Фигура 5 са представени получените резултати от коректни решения за X, Y и  

Z за SOFA  2009:06:04, а на Фигура 6 – период с грешни решения.  

 

 

Positive Consonance 

 
Negative Consonance 

 

Фигура 5. Период с коректни решения (SOFA  2009:06:04 (00:00:00-01:18:00)). 
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Positive Consonance 

 

Negative Consonance 

 

Фигура 6. Период с грешни решения (SOFA  04-06-2009 г. (13:02:00- 14:21:00)). 

 

9 Изводи от Корелационния и Интеркритериалния анализ 
 

И в трите разгледани метода се забелязат големи разлики в корелационните 

коефициенти (и критериите) между определените координати (и техните грешки) и 

тропосферните параметри (и техните грешки) за периодите с "нормални" решения и 

периодите с грешни решения.  

Изказваме хипотезата, че с натрупването и анализирането на голяма база данни, 

могат да се определят подходящи прагови стойости на съответните коефициенти на 
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корелация (и критерии), като критерии за периоди с грешни решения и отделянето тези 

периоди за изследване на факторите, причинили грешките.  

Интересно е да се проучи наблюдението, че интеркритериалият анализ дава по-

близки резултати с корелационните, когато данните са коректни, отколкото, когато 

данните са некоректни. Може би, това ще се окаже удобен критерий за проверка на 

коректността на данните. 

Следваща задача е, да се определят зависимостите между увеличаването и 

намаляването на грешките в координатите и остналите корелационни (и критериални) 

параметри в горните таблици. Ще се наложи автоматизиране на процеса на обработка, 

поради големия големият обем от данни. 

Това може да помогне за поставянето на по-адекватни тежести във 

функционалните модели, конкретно в системите за мониторинг на тропосферата и 

системите за синхронизация на високоточни скали за време. 

Интеркритериалният анализ, наред с другите методи, могат да бъдат използвани 

при анализа на грешките и на другите GNSS системи (ГЛОНАСС, Galileo). 
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