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ABSTRACT 

The main objective of this research is monitoring the recent and ongoing ground instabilities based 

on exploiting the benefits of combining geological, SAR and GNNS data. This objective will be 

achieved by producing information concerning a single landslide area implementing proved 

methodology for multitemporal monitoring of landslide areas by integrating results from 

interferometric images, and GNSS data from permanent and local geodetic networks. This study is 

providing reliable information with regard to the hazard geo-processes taking place in the region of 

the landslide area “Thracian Cliffs”. The produced output is important for understanding the source 

and the consequences of current landslide processes in assessing the possible hazards.  

KEYWORDS: MONITORING OF LANDSLIDE AREAS, DINSAR, INTERFEROMETRIC 

IMAGES, GNSS DATA,  

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ „ТРАКИЙСКИ СКАЛИ“ С 

МЕТОДА НА РАДАРНАТА ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ  

Мила Атанасова, Христо Николов 

РЕЗЮМЕ  

Основната цел на това изследване е мониторинг на неотдавнашни и текущи земни движения 

базирано на използване на предимствата от комбинирането на геоложки данни, данни от 

радари със синтезирана апертура (РСА) и данни от ГНСС. Тази цел ще бъде постигната чрез 

генериране на информация относно конкретен свлачищен район, прилагаща доказана 

методология за мултитемпорален мониторинг на площи подложени на свлачищни процеси 

чрез интегриране на резултати от интерферометрични изображения и ГНСС данни от 

перманентни и локални геодезически мрежи. Това проучване предоставя надеждна 

информация по отношение на опасните геопроцеси, протичащи в района на свлачищната зона 

„Тракийски скали“. Получените резултати са важни за разбирането на източника и 

последиците от настоящите свлачищни процеси и допринасят за оценка на възможните 

опасности. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Основната цел на това изследване е проследяване на динамиката на свлачишни процеси чрез 

комбиниране на резултати от интерферометрични изображения получени след обработка на 

данни от РСА и ГНСС данни от перманентни и локални геодезически мрежи. Това проучване 

предоставя надеждна информация по отношение на опасните геопроцеси, протичащи в района 

на свлачищната зона „Тракийски скали“.  

Геоложката обстановка на този свлачищен район включва тясна ивица, образувана от стари 

свлачища, които имат средна ширина 400–500 m и стръмни склонове 40–50 m. Оформени са 

от 3-4 стъпаловидно разположени свлачищни пакети с различна височина и отрицателни 

земни форми с постоянни или временни заблатявания. Освен древните свлачища се наблюдава  

и активизирането на съвременни локални свлачищни процеси.  

В рамките на това проучване е създадена контролна геодинамична мрежа, в свлачищната зона, 

разположена западно от входа на голф клуб „Тракийски скали“.  Тя се състои се от 8 точки 

стабилизирани с метални тръби. В геодезическата мрежата са включени и 2 точки от стара 

мрежа изградена от ГЕОЗАЩИТА ЕОД /стълбове за прецизно центриране/ използвани за 

наблюдение на деформациите в тази район. 

За постигане на поставените цели на това проучване е създаден локален архив от SLC 

изображения от мисия Sentinel-1А/В на ЕКА с начало от 2015 г. В този архив  са включени 

данни от възходящи и низходящи сателитни орбити с цел повишаване на надеждността на 

информацията, получена от данните за SAR. Поради наличието на растителност в 

изследваната зона, която е прието да се счита за един от факторите, повишаващи 

декорелацията по време на обработката на данните от РСА бяха обработени предимно сцени 

с минимално наличие на листа по дърветата и храстите - есен и пролет. Като предимство на  

избрания подход трябва да се посочи възможността за картиране на площи подложени на 

свлачешни процеси, които са недостъпни по друг начин освен чрез сателитно или въздушно 

заснемане. 

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННИ 

2.1. Геология на свлачище "Тракийски скали" 

Свлачището е регистрирано през 2014 г. под номер DOB 17.05009-01-03 в националния 

регистър на свлачищата в Р.България поддържан от МРРБ. То е развито по крайбрежния склон, 

непосредствено преди входа на голф клуб „Тракийски скали“. Проявено е в предната част на 

древно стабилизирано свлачище от блоков тип, известно с името “Калкан тепе” - вписано в 

регистъра номер DOB 17.05009-01 като свлачище СИ от с. Божурец [1]. 
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Фигура 1. Свлачище преди голф клуб Тракийски скали. (снимка, направена на 03 април 2019 г.). 

На терена ясно се виждат свлачищни пакети, разположени на различни коти. Между тях са 

оформени множество негативни безотточни форми с различни размери, които задържат 

голямо количество повърхностни води, които оказват негативно влияние относно неговото 

стабилизиране. Свлачището има ширина 5000 м и дължина (по посока на движение) около 500 

м [2]. В района на свлачище „Калкан тепе“ брегът е с височина 20-30 м, почти вертикален и 

оголен. По цялата му дължина и височина се разкрива геоложкият му строеж. Виждат се 

пакетно свлечени и силно омесени делапсивни материали, представени основно от 

тънкоивичести карбонатни глини на Тополската свита (геоложка карта на България в М 

1:100000). 

В района има малки и тесни пясъчни ивици, които не могат да защитят брега от морската 

абразия. В резултат на това и изветрителните процеси, по високия и оголен морски бряг 

възникват съвременни свлачища и срутища. 

Двата вида негативни геодинамични процеси - свлачища и морска абразия са в пряка 

зависимост и активността на единия процес предопределя развитието на другия. 

Констатацията от визуалния оглед направен на 03 април 2019 г. е, чe видимо свлачището е 

активно. Пътят към голф клуба е асфалтиран и в новата настилка на места се виждат тънки 

пукнатини с размер 2-3 см. Под пътя ясно личи източния борд, от който е насечен свлачищен 

пакет. 
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Фигура 2. Ново разкъсване на източния борд на свлачището Тракийските скали (22 юли 2020 г.) 

 

 
 

Фигура 3. Източен борд на свлачището на Тракийските скали (снимка, направена на 03 април 2019 г.) 

 

Масивните сгради (вж. фиг. 3) засегнати от свлачищните процеси са необитаеми и видимо 

приличат на изоставени. Територията, засегната от свлачищните процеси е затревена, обрасла 

с високи храсти и е труднодостъпна. 

Констатациите направени от „Геозащита“ ЕООД Варна са че свлачището засяга територия с 

площ около 110 дка, разположена между дерето през с.Топола и входа на голф комплекса, 

морето и древния свлачищен отстъп. Размерите му са: ширина около 550 м и дължина около 

280 м в източната част и около 150 м в западната част. Главният свлачищен отстъп е висок до 

12-15 м. По цялата ширина на свлачището в морето има свлачищен вал с височина до 3-4 m. 

Представлява издигане на глини, скални късове с различни размери и сивосини мергели. 

Мергелите, които в естествения терен са с хоризонтален пласторед във вала са наклонени до 

Нова пукнатина в източния борд 

Нова пукнатина в източния борд 



XXX МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” 

София, 04 –  06 ноември 2020 г. 

XXX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN 

GEODESY AND RELATED FIELDS 

Sofia, 04 – 06 November 2020 

вертикални. Свличат се сивобели глини с разнородни скални късове в тях с различни размери. 

В западна посока до дерето на бреговия склон ясно личи и свлачищен пакет със запазени 

седименти, които имат наклонен пласторед [3], [4], [5]. 

Основни причини за активизиране на свлачищните процеси са преовлажняване на земните 

маси от води с неясен произход (възможно е да са подземни, подхранвани с битови), течове от 

компрометираната на този етап канализация изградена в пътя за голф-комплекса и морската 

абразия. 

Тези структурно сложни геоложки формации, разположени в този район, пораждат явления с 

плитки свлачища, които могат да бъдат добре проучени с геодезични методи – наблюдение 

базирани на ГНСС и InSAR. 

 

2.2.GNSS данни за наблюдение на свлачище 

Геодинамичните мрежи, създадени за мониторинг на свлачища, се състоят обикновено от два 

типа точки - референтни или неподвижни точки разположени на геологично стабилен терен и 

точки за наблюдение разположени в свлачищното тяло. За да бъдат постигнати целите на 

настоящото проучване са необходими геодезически данни от тези два типа точки. Данните за 

стабилните точки разположени в недеформируема зона се предоставят от перманентни ГНСС 

мрежи. 

 

Фигура 4. Свлачище преди голф клуб „Тракийски скали“ и геодинамична GNSS мрежа 
 

В рамките на това проучване е създадена контролна геодинамична мрежа, покриваща 

свлачищната зона, разположена преди голф клуба Тракийски скали. (фиг. 4). Новите точки на 

наблюдение са разположени вътре в конкретното свлачище и ще бъдат измерени в няколко 

цикъла. Мрежата се състои се от общо 10 стабилизирани точки, като някои са метални тръби 

с дължина 35 см, докато други са метални болтове, приковани в скалата. ГНСС измерванията 

бяха извършени с 2 приемника от тип CHC i80 GNSS с хоризонтална точност 2,5 mm + 0,1 ppm 

RMS и вертикални 3,5 mm + 0,4 ppm RMS и 1 приемник - P3E GNSS сензор, използван за 
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референтна станция. За измерванията на ГНСС беше приложен статичен режим. На фиг. е 

показана диаграмата на времевото покритие при еднократно измерване на 10-те точки от 

мрежата. Първият цикъл за измерване на данните за ГНСС по тази геодинамична мрежа е 

извършен на 22 юни 2019 г. Новосъздадената геодинамична мрежа (фиг. 4), разположена вътре 

в свлачището, ще бъде измервана веднъж годишно. В споменатата геодинамична мрежа са 

включени четири точки (601 602, 603 и 604), които ще се използват за наблюдение на 

деформации по пътя, дължащи се на активни свлачищни процеси в изследвания район. 

 

Фигура 5. GNSS точки и време на наблюдение / диаграма за покритие на времето / с помощта на 

софтуера „CHC Geomatics Office 2”[6] 

   

 
 

а б 

Фигура 6а. Станции на перманентната GNSS мрежа, поддържана от НИГГГ-БАН ;  6б. Координати на 

референтната точка (003) са определяни  от  пет перманентни GNSS станции със софтуер „CHC 

Geomatics Office 2” [6] 

В качеството на стабилни точки бяха използвани пет станции от постоянната ГНСС мрежа 

(VARN, KAV0, SHAB, KALI и SHCO) поддържани от НИГГГ-БАН [7] и разположени в 

недеформируемата зона извън свлачището (фиг. 6а).. Първо координатите на референтната 

точка (003) бяха получени, като се използват измервания от националните перманентни ГНСС 

точки и като се използват координатите им като референтни (фиг. 6б). Резултатите от ГНСС 
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измерванията бяха обработени с помощта на софтуер „CHC Geomatics Office 2”[6]. в 

координатната система WGS84. Бе извършена обработка по всички базови линии (фиг. 7а) и 

беше извършено изравнение (фиг. 7б).  

  

 

Фигура 7а. GNSS базисни линии и елипса на грешките на базовата линия; 7б  Изравнение на  

координати, грешките и грешките на елипсата на станциите  

 

Координатите на всички точки разположени в свлачищното тяло се получават спрямо 

референтната точка 003. Впоследствие координатите на всички точки от мрежата се 

трансформират в система WGS84 за да се съвместят с интерферометричните данни. 

Понякога е трудно да се извършат измервания на свлачищните процеси в точките на ГНСС на 

геодезическата мрежа поради технически причини, напр. наличието на високи дървета води 

до влошаване и липса на ГНСС сигнал от сателитите;труден терен; опасността, която 

представляват полуразрушените сгради и съоръжения; административни пречки - частна 

собственост/парцел. В тези случаи е удачно да се използват дистанционни методи, а в 

конкретния случай сателитни SAR данни. 

 

2.3 SAR данни и обработка на DInSAR 

В този раздел е представено кратко описание на използваните SAR данни и етапите на 

обработка използвани за получаване на интерферометрични изображения (IFIs), които бяха  

комбинирани с геодезическите данни при изучаване на свлачищата. 

Обработените SAR данни са от констелацията, състояща се от два спътника (A и B) на мисията 

Sentinel-1, които са свободно разпространявани от ESA чрез сайта https://scihub.copernicus.eu/. 

Всеки един от сателитите има време повторно преминаване от 12 дни, което означава, че една 

и съща част от земната повърхност се заснема на всеки 6 дни от един от двата спътника. 

Основната апаратура на всеки един от двата сателита е радар в С-диапазона (съответстващ на 

дължина на вълната от 5,56 см) с дясно ориентирана визирна линия (line-of-sight - LOS) 

независимо от посоката на орбитата му (юг-север или север-юг). За прилагане на 

интерферометрична обработка трябва да се използват SLC данни, получени в IW режим, тъй 

като при него се получава не само амплитудата на отразения от земната повърхност сигнал, 

но и неговата фаза. Фазовият сигнал е от решаващо значение, тъй като след подходяща 
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обработка той предоставя информация за промените в разстояниетодо наблюдаваните обекти 

от земната повърхност до  двата спътника [8]. 

DInSAR (Differential SAR Interferometry) е метод, който използва SAR данни за създаване на 

топографски карти или карти на деформациите на земната повърхност въз основа на 

регистрираните разлики на фазовия сигнал при интерферометрична обработка. Той се 

основава на обработката на комплексни данни за една и съща площ получени в различни 

времеви интервали и използва разликата открита във фазовия сигнал, дължаща се на 

деформациите на земната повърхност. Тъй като при получаваната при интерферометрична 

обработка фаза има два компонента - един, съответстващ на разстоянието до даден обект от 

повърхността и друг, отразяващ изменението на фазата причинено от околната среда - се 

въвежда мярка за качество, известна като кохерентност, която е оценка за нивото на шума във 

фазовия сигнал. Широко прието е, че за един пиксел от фазовия канал на  

интерферометричното изображение (IFI) се счита за надежден, само ако има стойност за 

кохерентността над 0,3. Ниските стойности на този параметър се дължат на много външни 

фактори, като например състояние на тропосферата към момента на получаването на данните, 

положението на спътника, което определя перпендикулярната базова линия, наличието на 

растителност в района на изследване и др.  

Първата стъпка за постигане на основната цел на настоящато изследване бе създаването на 

локален архив с изображения на Sentinel-1A/B за региона на Североизточния България, 

състояща се от около 400 SLC изображения от 2015г. до средата на 2020г. За картографиране 

на деформациите в района на изследване са получени набор интерферометрични изображения 

на интервали от 4 и 8 месеца. Посочените интервали от време бяха използвани, тъй като един 

от основните фактори, влияещи върху качеството на IFI е растителността и поради тази 

причина бяха обработени само есенни и пролетни сцени. Друг фактор, който трябва да се вземе 

предвид преди създаването на IFI, е наличието на сняг, и поради това използваните данни са 

от дни без снежно покритие (https://www.stringmeteo.com/) 

За обработка на SAR данните  се използва софтуера SNAP [9]. Оценката за съгласуваността на 

интерферограмата (кохерентността) в изследваната зона показва стойности, достигащи до 

около 95%, което е приемливо, като се има предвид, че в нашия случай Черно море покрива 

широка площ (фиг. 8). Трябва да се обърне внимание, че всички открити деформации се 

измерват по протежение на LOS на радара и поради тази причина са необходими 

допълнителни изчисления за правилното комбиниране на данните от ГНСС и SAR. 

Предимство, предлагано от дистанционните метода, е възможността да се регистрират 

промени на земната повърхност на големи или трудно достъпни зони, като по този начин се 

доставя повече информация, отколкото чрез получаване при теренни измервания. Това не 

означава, че може напълно да замести измерванията на терена, а по-скоро да предостави 

подробности относно движенията на повърхността за по-големи площи в изследваната 

област[10], [11], [12]. 

Обработката на данните от SAR за създаване на деформационна карта включва следните 

стъпки - прецизна съвместна регистрация на двете изображения, използвани в IFI въз основа 

на орбиталните данни, формиране на интерферограма, филтриране на шума, разгъване на 

фазата и геокодиране. Най-важната стъпка в този процес е разгъването на фазата, тъй като 

само след нея информацията съдържаща се във фазовия сигнал се преобразува в стойности, 

отговарящи на премествания на земната повърхност в метрична система.  
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А) Възходяща орбита 058 B) Низходяща орбита 036 

Фигура 8. Изображения от спътници Сентинел-1 А/В от възходяща и низходяща орбита  

Създаден е набор от интерферометрични изображения на фиксирани интервали - на всеки 

месец, 4 месеца и 8 месеца включващи пролетни и есенни изображения (фиг. 9);  

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

В това изследване ние създадохме времева поредица от IFI от сателити Sentinel-1A / B, 

започващи през ноември 2015 г. и завършващи през април 2020 г. Зададохме времето между 

две сцени, образуващи IFI, да бъде четири месеца, за да има минимална растителна покривка 

в изследваните област поради добре познатия ефект на затихването на сигнала и намаляването 

на кохерентността. Друго ограничение, с което трябваше да се справим, беше да намерим 

онези сцени, които имат най-къса перпендикулярна базова линия и висока моделирана 

кохерентност.  

Таблица 1. Списък на сателитните изображения на Sentinel 1A / B, използвани при производството на IFI. 

Master / Slave dates Orbit type 
Bperp 

[m] 

Btemp 

[days] 

Modeled 

coherence 

20Nov2015_11Mar2016 Desc. 36 -28.91 -120 0.87 

26Nov2016_20Mar2017 Desc. 36 -125.08 -114 0.80 

15Nov2017_27Mar2018 Desc. 36 -106.94 -132 0.80 

20Nov2018_22Mar2019 Desc.36 -66.42 -120 0.84 

29Nov2019_287Mar2020 Desc.36 -86.00 -120 0.82 

 

От наличните изображения в създадения архив на данни, изображенията отговарящи на 

посочените критерии, са показани в тaблица 1. По този начин бяха формирани шест 

интерферометрични двойки, които бяха използвани в следващите стъпки за обработка на 

DInSAR. Общо дванадесет изображения са обработени и допълнително анализирани в рамките 

на времевите редове (вж. таб 1). 

На етапа на формиране на интерферограмата се използваше DEM с разделителна способност 

1arcsec, тъй като беше от съществено значение пространствената разделителна способност на 

крайните IFI да бъде възможно най-висока. Тъй като се интересуваме само от част от SAR 
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изображението, бяха обработени само средната ивица от него, а именно IW2 (вж. Фиг. 9). Това 

беше повторено за всяка IFI изброени в таблица 1. Следващата стъпка беше от полученото IFI 

да се извлече по-малък полигон, съдържащ изследваното свлачище Получените изображения 

бяха геокодирани и след това експортирани в Google Earth за неговата визуализация. 

 

 

Фигура 9. IFI (орбита 36 възходящо) за датите 20Nov2015_11Mar2016 

На фиг. 10 са показани възникналите премествания по визирната линия на радара (LOS) 

изчислени от регистрирания фазов сигнал след неговото разгъване. Тези премествания са 

цветово кодирани и може да се отбележи, че за есенно-зимните периоди от 4 месеца за години 

2015-2020 те варират между -5 и -10 cm. Само през периода през зимата на 2017-2018 г. 

стойностите на движенията достигат -20 cm за отделни пиксели. 

 
20Nov2015_11Mar2016 
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26Nov2016_20Mar2017 

 
15Nov2017_27Mar2018 

 
20Nov2018_22Mar2019 



XXX МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” 

София, 04 –  06 ноември 2020 г. 

XXX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN 

GEODESY AND RELATED FIELDS 

Sofia, 04 – 06 November 2020 

 
29Nov2019_28Mar2020 

 

Фигура 10. Премествания в свлачище „Тракийски скали“, получени ИфИ и точки от ГНСС мрежата 

Част от получените резултати са представени по-долу в таблица 2. В нея е дава информацията, 

получена от IFI относно движението на земната повърхност. За тази цел за всяка точка от 

геодезическата мрежа (виж фиг. 4) се намира пикселът, на който тя съответства. Важно е да се 

подчертае, че размерът на пиксела на IFI е 14x14 метра, докато геодезическата точка е в 

диапазон от сантиметри. В същата таблица са представени номера на геодезическата точка и 

преместванията в метри по LOS за всички периоди. 

Таблица 2. Премествания  в свлачище „Тракийски скали“ по VV (LOS) / m. / получени от ИфИ 

Point 

number 

Displacements VV (LOS ) /m./  

20Nov2015-

11Mar2016 

26Nov2016-

20Mar2017 

15Nov2017-

27Mar2018 

20Nov2018-

22Mar2019 

29Nov2019- 

28Mar2020 

03 -0.054 -0.051 -0.091 -0.060 0.00 

501 -0.045 -0.091 -0.119 -0.079 0.005 

502 -0.061 -0.094 -0.140 -0.085 0.020 

503 -0.073 -0.040 -0.189 -0.029 -0.009 

504 -0.085 -0.071 -0.170 -0.072 0.013 

601 -0.081 -0.073 -0.142 -0.065 -0.008 

602 -0.066 -0.078 -0.156 -0.069 -0.011 

603 -0.064 -0.069 -0.172 -0.062 0.002 

604 -0.052 -0.065 -0.192 -0.017 -0.024 

605 -0.058 -0.081 -0.201 -0.028 -0.009 

 

Въз основа на получените резултати може да се заключи, че и двата използвани източника от 

данни (ГНСС и SAR) водят до подобни резултати (преместванията са в диапазона на 

сантиметри) и те потвърждават цялостното поведение на изследваните свлачища. Разликите 
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между тях могат да бъдат обяснени с големия брой външни фактори, влияещи върху данните 

за SAR, като растителност и времева декорелация. При съпоставяне на двата метода трябва да 

се вземе предвид, че стойностите на елементите на IFI,  съответстват на много по-голяма площ 

(14 м. на 14 м.), докато ГНСС данните се отнася до отделни точки.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Генерирани са поредица от тематични интерферометрични изображения използвани за 

картиране на деформации за района за свлачище „Тракийски скали“ Изпълнението на тези 

дейности даде възможност натрупаните данни да се анализират и интегрират с геоложка 

информация. В рамките на този етап се използват данни от SAR, като на базата на тях 

регулярно се получава информация за протичащите деформационни процеси на земната 

повърхност в определен район. Крайните продукти от тази обработка са интерферометрични 

изображения, които регистрират движенията на земната кора и могат да бъдат използвани за 

определяне на зоните, в които се налага провеждане на подробни теренни измервания със 

средствата на ГНСС. По този начин предлаганият комплексен подход осигурява ефективен 

метод от гледна точка на разходите за теренни проучвания при регистриране и проследяване 

на свлачища и в същото време е един начин за постоянен мониторинг за протичащи 

деформационни процеси на големи площи от изследвания регион.  

Представените по горе резултати за изследвания обект (свлачище „Тракийски скали“) 

предоставят солидна основа, за да потвърдят, че IFI, получени от сателитни SAR данни са 

подходящи за изследване на деформации на земната кора. За конкретния период изчислените 

премествания са в диапазон от няколко сантиметра до два дециметра, което е в съответствие с 

очакваните стойности за изследвания район. Тази информация може да се счита за 

единственият източник на информация за обекти, когато теренът е трудно достъпен и 

непроходим.  

 

Това изследване е извършено с финансовата подкрепа, предоставена от Националния фонд за 

научни изследвания Договор номер КП-06-ОПР 06/1, 14.12. 2018 
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