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SUMMARY 

Co-seismic displacements are those, which occur during a strong seismic event and have 
manifestations on the surface of the earth's crust at points near the epicentre of the event. Co-seismic 
displacements are mainly determined by satellite observation methods. The GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems) data from GPS, Galileo and GLONASS - are most widely used. 
DinSAR technology has also been applied very successfully in recent years. Over the past few 
decades, the Global Navigation Satellite System (GNSS) technique has been used to study the crustal 
velocity field, as well as ground deformations due to seismic, volcanic, geologic, or anthropogenic 
activity. The GNSS technique can provide an absolute 3D vector of ground displacement (estimated 
errors ~2–3 mm and ~5–8 mm for the horizontal and vertical component, respectively), but it is 
limited to point-wise coverage. The InSAR provides spatial coverage, but the information is in the 
line-of-sight (LOS) direction, and further multi-geometrical analysis is required to obtain the true 
ground motion components 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА КО-СЕИЗМИЧНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ НА 
БАЛКАНИТЕ ОТ САТЕЛИТНИ ДАННИ   

Мила Атанасова, Христо Николов 

 

АБСТРАКТ 

Ко-сеизмични са преместванията, които се получават по време на силно сеизмично събитие и 
имат проявления на повърхността на земната кора в райони в близост до епицентъра на 
събитието.Ко-сеизмичните премествания се определят основно с методите на спътникови 
наблюдения. Най-разпространено се използват  данните от Глобалните навигационни системи 
GNSS (Global Navigation Satellite Systems) – GPS, Galileo и GLONASS. Прилага се много 
успешно през последните години и DinSAR технологията. През последните няколко 
десетилетия техниката на глобалната навигационна сателитна система (GNSS-ГНСС) е 
използвана  за изследване на полето на скоростта на земната кора, както и на земните 
деформации, дължащи се на сеизмична, вулканична, геоложка или антропогенна дейност. 
Използвайки GNSS метод е възможно да се определи абсолютен 3D вектор на преместване на 
Земята (изчислени грешки 2–3 mm и 5–8 mm съответно за хоризонталния и вертикалния 
компонент), но е ограничена до точково покритие. Оосредством InSAR метод се осигурява по-
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голямо пространствено покритие, но информацията относно преместванията са в посоката на 
пряката видимост (LOS) и е необходим допълнителен анализ, за да се получат истинските 
компоненти на земното движение.. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: СЕИЗМИЧНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ, DINSAR, ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ, GNSS ДАННИ  

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Косеизмични деформации на земната кора се получават по време на силно сеизмично събитие, 
с  магнитуд над 5.0 и имат проявления на земната повърхност в точки в близост до епицентъра 
на събитието. Косеизмичните премествания се определят основно с методите на спътникови 
наблюдения, като се използват ГНСС данни и много успешно през последните години  се 
прилага и DinSAR технологията. 
Основният начин за регистриране и измерване на земетресения е чрез използването на 
сеизмични станции, оборудвани с различни по вид сеизмични приемници. През последните 
десетилетия сеизмичните станции се допълват от наземни мрежи от ГНСС приемници, които  
предоставят възможността да бъдат определени преместванията настъпили на земната 
повърхност и разпространението на сеизмичните вълни.  
 
2. МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННИ 

2.1.  ГНСС  данни-- Геодезически референтни системи 

Глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС) се състоят от наземна мрежа от 
приемници и космически сегмент.  Използването на ГНСС за сеизмичен мониторинг в 
България и на Балканите има голям потенциал, като се използват данни от ГНСС мрежи 
със свободен достъп каквито са: 

• Световни ITRF, IGS 
• Регионални EUREF 
• Национални 

Изброените мрежи са представени на фигура 1 и са включени им сайтовете им  за достъп. На 
фирура 1 са показани и точките от Националната геодезическа мрежа, подържана от „Центъра 
за анализ и обработна на ГНСС данни“ към НИГГГ-БАН. На територията на страната има 
изградени и четири частни перманентни мрежи работещи в режим 24/7 : 

• GNSS RTK мрежа – 1 Yocto  
• ГНСС мрежа ГеоНЕТ / GeoNET 
• ГЕОВАРА/ GeoVara 
• СмартБул.Нет/ SmartBul.Net 

които предоставят данни срещу заплащане за оперативни дейности или за научни проекти след 
договаряне ги придоставят безвъзмезно. 
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https://igs.org/network https://itrf.ign.fr/en/homepage 

  
EUREF Permanent GNSS Network http://niggg.bas.bg/wp-

content/uploads/2013/09/gnss.html 
 

Фигура 1. Световни ITRF, IGS; Регионални EUREF;Национални ГНСС мрежи 

2.2. InSAR  данни и DinSAR матод 

Диференциалната интерферометрия (DInSAR) за обработка на данни от радари със 
синтезирана апертура (РСА) получени от дистанционни наблюдения на Земята е метод, който 
може да се използва за количествено определяне на малки премествания на повърхността. 
Използвайки данни от сателита Sentinel-1 [1] и прилагайки DInSAR се извършва 
картографиране на топографията на големи площи, както и регистриране на премествания по 
земната повърхност. В основата на метода DInSAR е използването на две изображения на 
отразения от земната повърхност фазов сигнал, получени за един и същ регион по различно 
време, като въз основа на тях е възможно точно измерване на относителните разстояния до 
конкретен обект. В процеса на обработка на SAR данните се извършва съвместна регистрация 
на използваните изображения и след това се генерира диференциална интерферограма, която 
показва настъпилата деформация въз основа на промяната във фазовия сигнал. Следва да се 
има в превид, че регистрираните премествания се определят количествено по посоката на 
визирната линия на радара (Line of sight-LoS), която се определя от положението на сателита 
в момента на регистриране на данните. Във вектора по LoS са включени както хоризонталните, 
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така и вертикалните премествания 

  

Фигура 2. Свлачище преди голф клуб Тракийски скали. (снимка, направена на 03 април 2019 г.). 

За достигане до представените по-долу резултати за обработка на данните от РСА е използван 
софтуера SNAP [2] за обработка на DInSAR свободно разпространен от ЕКА. На етапа на 
формиране на интерферограмата се използваше DEM с разделителна способност 1arcsec, тъй 
като беше от съществено значение пространствената разделителна способност на крайните 
интерферометрични изображения (ИФИ) да бъде възможно най-висока [3]. 

 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

3.1. Земетресение е в района на Перник на 22.05.2012 г. с магнитуд 5,8 
 
Регистрирането на земетресения в България се извършва в 14 перманентни сеизмологични 
станции. На територията на страната ни има изградени ГНСС четири мрежи, оборудвани с над 
110 ГНСС приемника, които биха могли да се използват и за оперативен сеизмичен 
мониторинг. Данните, събрани от тях, ще са много полезни за получаване на повече и по-точна 
информация за движенията на земните маси на Балканския полуостров [4]. 
Страната ни е с регистрирана висока сеизмична активност в няколко зони най-рискови са: 
Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската зона. Годишно 
на територията на България се регистрират около 80 земетресения с магнитуд, по-голям от 2,0. 
Най-силното с магнитуд 7,8 е било в долината на река Струма през 1904 г. Последното силно 
земетресение е в района на Перник на 22.05.2012 г. с магнитуд 5,8. 
На фигура 3 са предтавени времевите редове от най-близките в района (за този момент) ГНСС 
станции SOFA и SOFI. SOFI е станция ои международната IGS мрежа инсталирана през май 
1997 г.. И при двете парманентни станции не се регистрират скокове / премествания в някоя 
от компонентите (северна, источна, вертикална) за момента на сеизмичното събитие. 
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Фигура 3.  Епицентър  на земетресението близо до гр. Перник на 22.05.2012 г. и времеви редове ГНСС 
станции SOFA и SOFI 

 
Обработка на данни от РСА за това събитие не беше възможна, тъй като за през 2012 година 
ЕКА не предоставя свободно достъпни радарни данни.  
 
 

3.2. Земетрвсение в близос до гр Лариса - 03.03.2021 
 
В сеизмичната зона до Лариса в Гърция на 3 март 2021г. беше регистрирано силно 
земетресение с магнитуд от 6.0 по Рихтер, което беше усетено и в много южни градове на 
България. Това събитие беше последвано от поредица последващи земни трусове през 
следващите дни. Земетресението причини щети по сгради и инфраструктора, но за щастие 
няма човешки жертви. 
 

  

Фигура 3.  Епицентър  на земетресението близо до гр. Лариса 03.03.2021 
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На фигура 3 е показан епицентъра на земетресението, както и района около него, а в таблицата 
да нея е представена извадка за основното и вторичните земетресения с магнитуд над 5.0 М за 
периода 3-21 март 2021г. На базата на тях беше се потърсена обосновка на откритите по данни 
от РСА деформации на земната повърхност за периодите до затихване на вторичните трусове 
[5]. 

От спменатите ГНСС мрежи се използват се данни за юлиански ден 062 от 2021година който 
съвпада с 03 март като са анализирани времеви редове на координатите на ГНСС станция 
LARM от Европейската перманентна мрежа. Точката LARM е локализирана юго-източно от 
епицентъра на събитието. На фигура 4 е показано регистрираните преместване настъпило в 
севрната компонента и във вертикална посока. 

 
 

Фигура 4.  Времеви ред на координатите на ГНСС станция LARM от Европейската перманентна EUREF 
 
 

На Error! Reference source not found. са показани фрагменти от получените ИФИ за района 
за земетресението от двата типа орбити преди разгъването на фазата, където се виждат 
фазовите разлики предизвикани от събитието. Наличието на интерференчни ивици в 
изображенията показани на Error! Reference source not found. е свидетелство за факта, че 
регистрираната от РСА промяна във фазата на отразения радарен сигнал се дължи основно на 
сеизмичната дейност, а не се дължи на атмосферни смущения. Както се вижда броя 
интерференчни ивици от възходящата и низходящата орбити е различен. Този факт се 
обяснява с различната геометрия в момента на получаване на РСА данните т.е. на различната 
посока, в която е насочена приемната антена при двата типа орбити. И в двата случая 
регистрираните деформации са отчетени по посоката на наблюдение на РСА и са от порядъка 
на -10см;-30см с отрицателен знак. Оттук може да се направи заключението, че типа на 
регистрираната по данните от РСА деформация е пропадане. 
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Низходящи орбити, при които LoS е в посока И-З 
А В 

7 орбита        03-09 март 

  
80 орбита              02-14 Март 

  
Възходящи орбити при които LoS е в посока З-И 

175 орбита         02-14 Март 

  
102 орбита         03-09 Март 

  
Фигура 5. Получени ИФИ и карти на деформацията след разгъване на съответната интерферограма от 

двата типа орбити за различни времеви интервали 
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3.3. Земетрвсение в близос до гр Дуръс 26 ноември 2019 Mw = 6.4   
 

 
Фигура 6.  Епицентър на земетресението в близост до гр. Дуръс  26 ноември 2019 Mw = 6.4   

Използвахме ГНСС данните от станциите DUR2 (Дуръс, 19.4510 E, 41.3156 N) и TIR2 (Тирана, 
19.8095 E, 41.3357 N) и двете принадлежащи към геодезическата мрежа на Албанската служба 
за позициониране - времевите серии на GNSS (AlbPOS) (http://www.geo /edu.al/gnss/albpos; за 
26 ноември 2019 г. 

 Скорости в референтната сисема ITRF2014 са 23,6 mm/г. на изток и 16,3 mm/г. на север в 
Дуръс и 20,0 mm/г.и 15,8 mm/г. в Тирана. Следователно нетното движение на DUR2, като се 
приеме, че TIR2 е фиксирано, е 3,6 mm/г. скъсяване в азимута. Изчислихме статичните 
комплекти както за събитията от 21 септември 2019 г., така и от 26 ноември 2019 
г.Компонентите  показват движение от наколко cm. на запад, юг и нагоре (т.е. повдигане) и за 
двете станции. 

  
 

Фигура 6. GNSS данните от станциите DUR2 (Дуръс, 19.4510 E, 41.3156 N) и TIR2 (Тирана, 19.8095 E, 
41.3357 N) 
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Фигура 7. Получени ИФИ от дати 01.12. – 19.11.2020 низходяща орбита 153 и възходяща орбита 175 
 
Въз основа на получените резултати може да се заключи, че и двата използвани източника от 
данни (ГНСС и РСА) водят до подобни резултати (преместванията са в диапазона на 
сантиметри) и те потвърждават цялостното поведение на изследваните райони. Разликите 
между тях могат да бъдат обяснени с големия брой външни фактори, влияещи върху данните 
от РСА напр. времева декорелация, атмосферни влияния. 
Значителният брой парманентни GNSS станции позволява създаването на прецизна и плътна 
мрежа от измервания на стойността на общото съдържание на електрони (TEC) за цялото 
земно кълбо [6,7].Величината TEC  представлява общото количество свободни електрони във 
вертикален стълб с височина до горната граница на йоносферата (обикновено се приема до 
около 1000 км). Тази йоносферна характеристика е важна за определяне на т.нар. йоносферна 
поправка при използване на Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Радиовълните, които 
се използват при спътниковата навигация са с много висока честота и те не се отразяват от 
йоносферата, но при преминаването им през нея получават допълнително закъснение, което 
внася грешки при определянето на координатите на приемника. 
При съпоставяне на двата метода трябва да се вземе предвид, че стойностите на елементите на 
ИФИ,  съответстват на много по-голяма площ (14 м. на 14 м.), докато ГНСС данните се отнася 
до отделни точки.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
През последните няколко десетилетия методът на глобалната навигационна сателитна система 
(ГНСС) е използванa  за изследване на полето на скоростта на земната кора, както и на земните 
деформации, дължащи се на сеизмична, вулканична, геоложка или антропогенна дейност. 
Посредством този ГНСС метод може да определи абсолютен 3D вектор на преместване на 
земята (изчислени грешки 2–3 mm и 5–8 mm съответно за хоризонталния и вертикалния 
компонент), но е ограничена до точково покритие. 
Приложеният в конкретното изследване метод DInSAR е подходящ за измерване на 
пространствения обхват и степента на настъпилите повърхностни деформации, дължащи се на 
природни опасности (земетресения, вулкани, свлачища, тектонски движения). От 
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представените резултати след обработка на данни от РСА по този метод, може да се направи 
заключение, че те са един допълнителен източник на информация за настъпилите деформации 
на земната кора, дължащи се на земетресения. Като техни предимства следва да бъдат 
изтъкнати, че се получава информация за преместванията в рамките на големи райони и в 
сравнително кратък времеви период след събитието. Тази информация подпомага изготвянето 
на карти за преодоляване на неговите последствия. Приложената от авторите методика за 
обработка позволи да бъдат получени ИФИ, които нагледно представят настъпилите 
премествания около епицентъра на това конкретно събитие. 
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