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Предизвикателства, вълнения 
и открития крие в себе си из-
следователската работа. Визи-

ята и плановете са задължителни, но 
точно толкова неизбежно е и излиза-
нето от предварителните рамки било 
то по своя воля или не съвсем. Тръг-
нал уверено на поход в търсене на „От-
говорът“, изследователят навлиза в 
дълбоките дебри на експеримента, за 
да извърви с търпение и постоянство 
трънливата пътека на любопиството, 
която да го отведе през „девет царства 
в десето“ до жадувания извор на по-
знанието.

В началото на 2014 г. бе изминала 
първата от общо трите ми години на 
редовен докторант по темата „Локали-
зиране на дълбочинно разположени 
кухини, посредством гравиметрични 
методи“. Обстойният прочит на лите-
ратурата по въпроса ме беше отвела 

няколко крачки напред от първона-
чалните ми идеи, но съществената ра-
бота – измервания, обработка и резул-
тати, тепърва предстоеше. Годината 
обещаваше да бъде вълнуваща (Фиг. 1).

Фигура 1. „Имало едно време...“ в наши 
дни

Подземните кухини са интересни 
обекти с естествен или антропогенен 
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произход, чието познаване е ключът 
за разрешаване на многото и разноо-
бразни въпроси от най-различни об-
ласти. Изпълнени с въздух или вода – 
вещества с по-малка плътност от тази 
на обкръжаващата ги среда, създават 
аномално гравитационно поле със 
значително по-ниска стойност спря-
мо околното. По тази причина гра-
виметричните методи са популярно 
и особено подходящо средство за ус-
тановяване на тяхното наличие, раз-
положение, размери и форма посред-
ством наземни измервания.

Проблемът е известен като обратна за-
дача в теорията на потенциала. Харак-
терно за нея е нееднозначното реше-
ние, което означава, че резултатите от 
провежданите наблюдения не дават 
абсолютна сигурност за параметрите 
на изследвания обект. Въвеждането на 
допълнителна информация обаче спо-
мага за изключване на част от възмож-
ностите и избистряне на картината. За 
да отстраня всяко съмнение и поставя 
фокуса върху качествата на избрания 
метод, се спрях на добре известен ми 
обект с директен достъп – пещера Жи-
вата вода.

Популярна туристическа дестинация 
в своя район, Живата вода е скътана 

в южните склонове на Витоша. Раз-
положена е при северозападната гра-
ница на Боснешкия карстов район, 
характерен с множество пещери, сред 
които и най-дългата у нас – Духлата. 
Представлява хоризонтална, монока-
нална пещера с дължина около 200 m. 
Живата вода е особено подходяща за 
изследването, тъй като привходните 
части са сравнително големи по обем 
и близо до повърхността, а теренът 
над нея позволява извършването на 
измервания (Фиг. 2).

Фигура 2. Входът на пещера Живата 
вода и склонът над нея, където пред-
стоеше да бъдат извършени
измерванията

Маршрутът до Живата вода включва 
село Боснек, Пернишка област като 
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основен базов лагер. Пещерата се на-
мира на 3.5-4 km от селото в посока се-
вер-североизток по едноименната до-
лина, а надморската височина е почти 
1 100 m. Сигурен знак, че сте попад-
нали на правилното място, е заслонът 
насред гората и едноименният извор 
Живата вода. Приказният ореол, за 
който загатва името, добива реални 
очертания при вида на чешмата – гла-
ва на змей, чиято каменна фигура по-
тъва в планинското тайнство. Творец 
на скулптурата е кладничанинът Не-
гри Рангелов Будинов. Самият извор е 
документиран още от османския пъте-
писец Евлия Челеби през XVII в. Ин-
тересен и характерен е с водата, която 

ту потича силно в продължение на ня-
колко минути, ту изчезва сякаш не я 
имало (Фиг. 3). Такъв пулсиращ извор 
се среща само на още едно място в Ев-
ропа – Френските Алпи. Причината за 
феномена не е известна. Около 100 m 
северно от змея, нагоре по пътеката се 
намира и самата пещера.

Планинският характер на района и 
особеностите на теренната работа съз-
даваха тясна зависимост от метеоро-
логичния фактор. Студът на зимата и 
непостоянството на пролетта не оси-
гуряваха подходящи условия за пла-
нираните целодневни наблюдения на 
открито в продължение на дни. По-

Фигура 3. Пулсиращият извор Живата вода. Според поверието водата потича, ако при 
змея идват праведни хора
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гледът беше отправен напред в очак-
ване на сухите и топли дни на лятото.

През това време имаше да се решат 
някои допълнителни неизвестни. Дос-
тъпът до обекта беше едно от тях. Ако 
двата часа път пеша от селото до пеще-
рата са приятна разходка за туриста, 
то за поставените задачи това не беше 
вариант. Уредите бяха тежки, особено 
в условията на продължително носене 
по стръмните планински пътеки. Обе-
мът от всички задължителни принад-
лежности също беше значителен.

Преходът с високопроходим автомо-
бил минава по занемарен черен път. 
Над селото започва с поляни, но скоро 
след това навлиза в тунел от дървета и 
храсталаци. Половинчасовото офроуд 
приключение завършва отново с по-
ляна – крайната точка, до която може 
да се стигне на четири колела. След-
ва разтоварване на багажа и финални 
няколкостотин метра нагоре. 

Ясно бе, че сама нямаше как да се спра-
вя с всичко това – за всеки от дните се 
спретваше сговорна дружина, която 
да окаже подкрепа на смелото начи-
нание. Въодушевени от успешното на-
чало, поемахме товара на гръб. Пръв 
ни посрещаше змеят. Благоразполо-

жението на домакина разгадавахме по 
струята вода. Добър знак бе, че тече 
или се появява заедно с нас.

Планът за измерванията включваше 
мрежа от 180 точки със средно раз-
стояние помежду им 2 m – гъстота 
обуславена от размерите на пещерата. 
Поради сложния терен и изобилие-
то от дървета и храсти, а  понякога и 
скали, предварително проектираната 
регулярна мрежа бързо отстъпи пред 
алтернативните позиции на точките, 
които да позволят станционирането 
на всеки един от уредите в тях.

За трасирането бе използвано ком-
пактното интегрирано ГНСС   устрой-
ство Trimble GeoExplorer 7X (Geo 7) – 
модерен уред, служещ за определяне 
координатите на точки посредством 
спътникови технологии с точност 
1 cm. Освен с ГНСС приемник, той 
разполага и с вградена далекомерна 
приставка, която отчита разстояния, 
азимут и наклон в реално време. Чрез 
тези параметри бе извършено самото 
трасиране – от една-единствена из-
ходна точка, предварително опреде-
лена с приемника и стабилизирана, 
по известните стойности на азимута и 
разстоянието между точките от проек-
та се посочваше местоположението на 

Брой 77, Април 2015
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всяка една от тях на терена.

Стабилизирането на точките в пръстта 
стана с дървени колчета. Съвсем прос-
то като задача, в гората заниманието 
отне доста усилия и време. Едва кога-
то мрежата беше изцяло отложена на 
терена, започнаха измерванията по 
същество.

Гравиметърът LaCoste&Romberg G 
(L&R G) в главната роля представлява 
портативен уред, измерващ относител-
ните стойности на силата на тежестта 
в точките (по-точно ускорението на 
силата на тежестта, но въпросното по-
нятие се е утвърдило в практиката). 
По тази причина бяха направени из-
мервания в начална точка с известна 
абсолютна стойност – при Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър в 
София, за привързване на точките от 
обекта с нея. Използвана бе междинна 
точка в Боснек (Фиг. 4). 

Гравиметричните наблюдения се из-
вършват в т.нар. рейсове – последова-
телност от измервания, извършвани 
по определена схема. Факторът време 
е съществен, като има непосредствен 
ефект върху стойността на отчети-
те. Допълнително ограничение върху 
продължителността на гравиметрич-

ните рейсове налага задължителното 
захранване, поддържано от външен 
акумулатор.

Фигура 4. Гравиметричната точка 
в Боснек, където започваше и свърш-
ваше работният ден. Тук на асфал-
та наблюденията са елементарни и 
стават за броени минути. На Жива-
та вода обаче ситуацията е съвсем 
различна

Макар и гравиметър от миналия век, 
точността от 0.04 mGal (1 mGal = 10-5 
m/s2) на L&R G е напълно съпоставима 
с тази на модерните уреди за микро-
гравиметричните изследвания. За 

ЗЕМЯ
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разлика от съвременните електронни 
инструменти обаче той е механичен и 
точността на работа е в пряка зави-
симост от майсторлъка на оператора. 
Макар и запозната с технологията от 
предишни срещи на терен с него, още 
през първия ден от измерванията на 
Живата вода романтичните ми пред-
стави претърпяха челен сблъсък с ре-
алността (Фиг. 5).
Коректното отчитане на стойностите 
изисква уредът да бъде в хоризонтално 
положение. За целта се поставя върху 
“пиростия“, която спомага за грубото 
му хоризонтиране. В условията на те-
рен с приблизително 35% наклон, въ-
просната принадлежност бе с крайно 
ограничен ресурс. За стандартните, 

добре познати от геодезическата прак-
тика триноги, с които неравностите 
лесно се компенсират, и дума не мо-
жеше да става. Важно е гравиметърът 
да бъде на минимална височина над 
земната повърхност – разлика, която 
се отчита задължително заради зна-
чителния вертикален градиент – при-
близително 0.3 mGal/m. Неволята, 
разбира се, роди креативно решение 
– с клинообразни подпори за краката 
на “чинията” наклонът бе редуциран.

Гравиметърът е изключително фин и 
деликатен инструмент. Ако смятате, 
че земята, по която стъпвате, е стабил-
на основа, то при среща с такъв уред 
със сигурност ще преосмислите този 

Фигура 5. Гравиметричните измервания в гората, по стръмните планински склонове са 
далеч по-трудоемки от тези на асфалта
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факт. Как почвата поддава бе ясно ви-
димо по бързото отклонение на тъкмо 
настроените либели, визуализиращи 
успешното хоризонтиране. По тази 
причина с инструмента се оперираше 
внимателно и бързо. Работата на стан-
ция отнемаше около десетина минути. 
Нерядко имаше и проблемни точки, 
в които уредът постоянно се разхори-
зонтираше, връщайки отчетите в ну-
лева позиция, докато времето прогре-
сивно нарастваше (Фиг. 6).

Стриктно се следи температурата на 
уреда – задължително 53.8 оС, и на-
прежението, което не бива да пада под 

12 V (Фиг. 7). Тези параметри са важни 
за поддържане постоянството на сре-
дата в херметичната система на грави-
метъра, от която зависят наблюдения-
та. Контролът на всяка станция бързо 
превърна десетите от волта в единица 
мярка за време. Началната стойност от 
12.7 V осигуряваше няколко станции 
работа преди да премине на 12.6 V и  
така нататък, докато станеше необхо-
дима смяната с акумулатора в резерв.

Често пъти се налагаше прекратяване 
на наблюденията още преди умората 
да налегне екипа именно поради из-
черпване на захранването. Това беше 

Фигура 6. Гравиметърът се хоризонтира, след което се правят отчети до 
постигането на два последователни еднакви

ЗЕМЯ
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причина за малък брой измерени 
станции дневно, което пък увеличава-
ше дните за работа извън предвидени-
те. Налагаше се спешна оптимизация 
„в движение“.
След като още в началото стана ясно, 
че работата с гравиметъра ще се про-
точи, се спретна бърза организация 
за паралелни измервания с другите 
уреди. Грубо трасираните точки тряб-
ваше да бъдат измерени прецизно – 
определящ бе вертикалният градиент 
на силата на тежестта, чиято стойност 
е около 100 пъти по-висока от тази на 
хоризонталния. Съобразно възмож-
ностите на гравиметъра бе определен 
минимален праг на точността от 13 cm 
за котите.
Част от точките бяха определени с 
ГНСС приемника Geo 7 (Фиг. 8). По-
ставената върху щок антена улавяше 

сигналите от редица спътникови сис-
теми – американската GPS, руската 
ГЛОНАСС, китайската BeiDou и евро-
пейската Galileo. В условията на силно 
ограничената спътникова видимост 
в гората, богатството от поддържани 
системи бе ключово за бързото пози-
циониране без компромис по отноше-
ние на точността.

Над голяма част от точките обаче 
властваше непреодолимата сянка на 
буковите корони. Затова към оборуд-
ването бе добавена тотална станция 
Leica TCR303 - уред, който позволява 
пространственото определяне на точ-
ки, посредством ъглово-дължинни из-
мервания помежду им (Фиг 9). С цел 
максимално количество измерени 
точки (Фиг. 10) при минимален брой 
премествания на уреда се оценяваше 

Фигура 7. В хартиения карнет се вписват данни за номера на станцията, отчет, 
дата и час, както и температура и напрежение на уреда. Шега, разпространена 
сред колегите, гласи, че ако попълненият карнет е чист, има нещо гнило. В края на 
деня по тези тук определено личаха автентични следи от пръст и треви
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Фигура 8. Спътникови измервания с ГНСС приемника Geo 7. За максимална 
прецизност е използвана външна антена, поставена върху щок

Фигура 9. Ъглово-дължинни измервания с тоталната станция
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потенциалната директна видимост от 
всяка станция. Въпреки това не липс-
ваха ситуации, при които препречва-
на от буйната растителност визура да 
ставаше причина за комичното (и не-
леко!) удържане на клони. В резултат 
на малката площ на обекта и трудните 
условия бяха нужни няколко отделни 
станции.

Бих казала, че трескавата работа пра-
веше дните да минават бързо, ако не 
беше усещането, че измерванията на 
всяка една точка траеха вечност. И ако 
ниският гравитационен потенциал 
на пещерата прави това твърдение в 
разрив с Общата теория на относител-

ността, то със сигурност Живата вода 
не бързаше да разкрие своите тайни.

Дните започваха от ранни зори и при-
ключваха късно вечер. След ставането 
по тъмно идваше ред групата да се съ-
бере и междувременно да се набавят 
провизиите – гориво и храна. Първите 
измервания бяха налице още в 8 часа 
в селото; последните приключваха в 
късния следобед. Докато се приберем 
по домовете отново наставаше мрак, а 
след последните приготовления за ут-
решния ден идваше и жадуваната по-
чивка.

Подобно на змейовата воля дали и кога 

Фигура 10. Визури към латата за определяне положението и преди всичко 
височината на съответната точка



Фигура 11. За своите предизвикателства гората ни награждаваше с голяма 
доза очарование и окуражаващи знаци като тази пеперуда. Срещахме сърни, 
зайци, костенурки, следи от мечки...; често по време на работа дочувахме и 
вой на елени

Фигура 12. Въпреки свъсените облаци през по-голямата част от времето, един-
единствен път се наложи да потърсим подслон в пещерата
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водата от извора да потече, не липсва-
ха несигурност и премеждия. Необи-
чайно валежното лято поставяше го-
лямата въпросителна за работата през 
всеки един ден. Категоричните прог-
нози за дъжд отмениха някои от тях, 
а в други спазвахме ранния график с 
надеждата да ни се размине (Фиг. 12). 
Под строгата диктовка на добрата ор-
ганизация, но най-вече вярата в начи-
нанието, измерванията приключиха в 
предвидения срок.

Общият период от всички дни на терен 
е близо месец. През септември 2014 г. 
бяха последните измервания. Част от 
изчисленията вече са извършени – ко-
ординатите и котите на всички точки 
са определени със сантиметрова точ-
ност. Гравиметричните измервания 
са подложени на щателна обработ-

ка, която е все още в развитие - както 
често се случва в изследователската 
практика, получените отговори водят 
до нови въпроси. През тази последна 
трета година на докторантурата си ос-
тава да достигна до окончателни ре-
зултати и да поставя своето „И зажи-
вели щастливо.“ на моята история за 
Живата вода.

Тази история нямаше да бъде при-
казка без героите: Атанас Русев, Али 
Каранч, Силвана Каназирова и Алекс 
Киров; научния ми ръководител 
проф. Славейко Господинов с УАСГ, 
доц. Момчил Минчев с „Българска ге-
оинформационна компания“ и Росен 
Закс. Щастлива съм, че с нас работи 
баща ми Веселин Славов. Сърдечни 
благодарности на целия екип!

Фигура 13. В края на деня - време е да натоварим обратно багажа и да се 
отправим към селото


