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I.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
1. Актуалност на темата 
Актуалността на изследването се определя от значимостта на 

провежданите високоточни геодезически наблюдения при изследването 
на геодинамичните процеси, протичащи в горните части на земната 
кора, предизвикани както от естествени, така и от технически 
източници.  

Съвместния анализ на данните получени чрез 
радиоинтерферометрия със свръхдълги бази (VLBI), лазерна локация на 
изкуствените спътници на Земята (SLR), доплероваорбитография и 
радиопозициониранеинегрирано чрез спътници (DORIS) и глобалните 
навигационни спътникови системи (GNSS) позволяват да се реализира 
земна координатна система, в рамките на която е възможно 
изследването на абсолютните премествания на литосферните плочи. 
Изследването на влиянието от движението на малките блокове от 
земната кора върху геодезическите измервания и мрежи, за разлика от 
големите литосферни плочи, предполага създаването на отделна 
методика тъй като модела за построяване на движението на големите 
литосферни плочи се осъществява по данни от станции за провеждане 
на ГНСС наблюдения, разположени в техните стабилни, 
недеформируеми части. При изследването на движенията на малките 
блокове повечето станции са разположени на територии върху които 
действат различни по интензивност и природа геодинамични процеси. 
За съставянето на модел на движение на малките блокове е необходимо 
коректно да се отчита влиянието на тези процеси върху геодезическите 
измервания и мрежи. 

Изследването на механизма на нетрадиционните геодинамични 
процеси в разломните зони е от голямо значение при прогнозирането на 
разрушения в земната кора, следене на бавните движения и блоковите 
структури на разломите, които са източник на премествания 
предизвикващи сеизмична активност. Провеждане на нови изследвания 
на съвременните движения на земната повърхност с помощта на 
геодезически ГНСС методи, позволява да се регистрира връзката между 
епицентъра на земетресението и параметрите на деформация на 
повърхността. 
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Решението на редица научни задачи свързани със Земята е възможно 
само при наличието на цялостна представа за протичащите в земните 
недра и земна повърхност геодинамични процеси.  

Приложенията за сферата на геодезията могат да бъдат: 

• Глобални – свързани с определяне на движението на земната кора 
заради тектонските движения, приливите в твърдата земна кора и 
океанските приливи. 

• Локални – свързани с определяне на движението и деформациите 
на земната кора предизвикани от земетресения, нейното естествено 
напрегнато-деформирано състояние и други.  

 
2. Обект, предмет, цел и задачи на изследването 
Мотивът за избора, формулирането и разработването на темата е 

предизвикан от интереса към изследване на съвременните движения и 
деформации на земната повърхност. Геодезическите методи се явяват 
основни при изучаването на съвременните движения на земната кора.  

Компютърното моделиране на геодезически, геофизични, сеизмични 
и други данни от проведените изследвания позволява, да се повиши 
ефективността при вземането на решения свързани с теорията и 
практиката в областа на геодезията. 

Целта на изследването в дисертационният труд е: Да се направи 
анализ и оценка на геодинамичните процеси чрез тяхното влияние 
върху геодезическите измервания и мрежи.  

За постигане на поставената цел е необходимо да се решат следните 
частни задачи: 

1. Да се направи анализ на геодинамичните процеси, тения 
механизъм, среда на проява и отношенията между структурата и 
параметрите в разломните зони. 

2. Да се направи анализ на геодезическия мониторинг за следене на 
съвременните движения и деформации на земната повърхност.  

3. Да се разработи методика, която да позволи отчитане на 
влиянието на локалните геодинамични процеси върху геодезическите 
измервания и мрежи. 

4. Да се извършат реални експериментални изследвания, анализ и 
оценка на резултати от влиянието на геодинамични процеси върху 
геодезическите измервания в разломна зона. 
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Предмет на изследването е влиянието на геодинамичните процеси 
върху геодезическите измервания и мрежи. 

Обект на изследването е влиянието на съвременните геодинамични 
процеси и в частност влиянието на локалните геодинамични процеси 
върху създаването и подържането на геодезическите мрежи. 

Основната работна хипотеза на изследването е: Съществуващите 
проблеми, свързани с влиянието на геодинамичните процеси при 
прилагането на ГНСС методи и обработката на резултати от ГНСС 
измервания, като е направен опит да се предложат решения на тези 
проблеми чрез разработване на подходяща методика за приложението 
им в геодезическата практика. 

Обхватът на изследването е: теоритичен; времеви – от 2014 до 
2017 г. със специална насоченост на експерименталните изследвания за 
потвърждаване на теоретичните изводи и съждения. 

Методологията на изследването се базира на публикации по 
проучвания проблем; сравнение; статистически анализ на емпирични 
данни и експериментални изследвания. На основата на изследването са 
подготвени и реализирани доклади, представени на научни 
конференции с международно участие в страната. 

Научната новост на изследването се изразява в: 

•  Разработена е методика за изучаване на локани геодинамични 
процеси чрез тяхното влияние върху геодезическите мрежи, 
реализирана посредством анализ на многократни ГНСС измервания и 
отчитане на крайните деформационни ефекти предизвикани от 
взаимодеиствието на различни геодинамични процеси. 

•  Предложен е геоинформационен модел съдържащ резултати от 
многократни геодезически измервания чрез които ясно се разграничава 
и визуализира влиянието на различните геодинамични процеси върху 
геодезическите мрежи. 

Очакваният резултат от направеното изследване е да се докаже 
ефективността от използването на единна координатна система и 
съвременните ГНСС измервания при анализа на преместване на точките 
от геодезическите мрежи в рамките на поставените задачи.  
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II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
Дисертационния труд е с обем 132 страници и се състои от увод, 4 

глави – 45 фигури, 9 таблици и 86 формули. Заключение, справка за 
приносите, списък на използваните съкращения, публикации на автора 
свързани с темата на труда – 4 на брой. Използвана литература – 52 
заглавия на кирилица, 60 заглавия на латиница и 17 интернет адреса.  

 
В предлагания автореферат са запазени номерата на формулите от 

дисертационния труд, също така номерата на таблиците и фигурите. 
 
Структурата на дисертацията включва: 
Увод  
I Глава ОБЗОР НА СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ГЕОДИНАМИКАТА   
1.1. Геодинамика 
1.2. Съвременни сведения за Земята 
1.2.1. Вътрешен строеж на Земята  
1.2.2. Теория за разширяване на океанското дъно и литосферните 

плочи 
1.3. Класификация на геодинамични процеси 
1.3.1. Глобални геодинамични процеси 
1.3.2. Регионални геодинамични процеси 
1.3.3. Локални геодинамични процеси 
1.4. Анализ на информацията за отношенията между параметрите и 

структурата на разломните зони 
1.5. Анализ на методите за оценка на деформираното състояние на 

участъци от земната кора 
Изводи и обобщения към глава първа 
 
II Глава МЕТОДИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ГЕОДИНАМИЧНИТЕ 

ПРОЦЕСИ НА ГЕОДИНАМИЧНИТЕ ПОЛИГОНИ 
2.1. Геодинамични полигони 
2.2. Анализ на методите за наблюдение на геодинамични процеси 
2.2.1. Класически методи за наблюдение на геодинамични процеси 
2.2.2. Съвременни методи за наблюдение на геодинамични процеси 
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2.2.3. Дистанционни методи за наблюдение на геодинамични 
процеси 

2.3. Анализ на методите за представяне, обработка и интерпретация 
на резултати от геодезически наблюдения на геодинамични процеси 

2.3.1. Представяне и интерпретация на резултати от повторна 
нивелация  

2.3.2. Представяне и интерпретация на резултати от геодезически 
наблюдения за хоризонтални движения на земната повърхност 

2.3.3. Представяне и интерпретация на резултати от геодезически 
наблюдения за определяне на деформации на земната повърхност 

2.3.4. Физико-математически модел за изчисляване напрегнато-
деформираното състояние на земната кора в разломните зони 

2.3.5. Визуализация на резултати от обработка и анализ на 
геодезически наблюдения 

Изводи и обобщения към глава втора 
 
III Глава АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА 

ГЕОДИНАМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ 
ИЗМЕРВАНИЯ И МРЕЖИ 

3.1. Влияние на геодинамичните процеси върху съвременните 
геодезически измервания и мрежи 

3.1.1. Геодинамични процеси протичащи в атмосферата 
3.1.2. Влияние на геодинамичните процеси протичащи в земното 

тяло 
3.1.3. Влияние на геодинамичните процеси върху математическото 

моделиране на резултатите от геодезическите измервания 
3.2. Анализ и оценка на данните за изследване на геодинамични 

процеси 
3.3. Методика за изследване влиянието на геодинамичните процеси 

върху геодезическите измервания и мрежи 
Изводи и обобщения към глава трета 
 
IV Глава ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 

ГЕОДИНАМИЧНИ ПРОЦЕСИ В РАЙОНА НА СТРУМСКАТА 
РАЗЛОМНА ЗОНА - СТРУМСКИЯ И КРУПНИШКИЯ РАЗЛОМИ 

4.1. Общи положения 
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4.2. Провеждане на ГНСС измервания на Крупнишкия геодинамичен 
полигон 

4.3. Обработка на резултатите от проведените ГНСС измервания 
4.4. Анализ и оценка на получените резултати 
Изводи и обобщения към глава четвърта 
Заключение 
Справка за приносите 
Списък на съкращенията 
Списък на публикациите по темата 
Литература 
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III. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
В увода са обосновани актуалността на изследването, дефинира се 

целта, научноизследователските задачи и обекта на дисертацията, 
възприетия подход и използваните методи. 

 
Глава първа. ОБЗОР НА СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ГЕОДИНАМИКАТА 

1.1.  Геодинамика 
Геодинамиката е сравнително млада научна дисциплина и се появява 

през шестдесетте години на миналия век. Геодинамиката е част от 
геологията изучаваща силите и процесите в земната кора, мантия и 
ядро, обуславящи дълбоките и повърхностни движения на маси във 
времето и пространството. Освен геодезически и сеизмични данни в 
геодинамиката се използват геоложки модели и геохимически 
характеристики. Геодинамиката е в основата на движението на 
литосферните плочи. Нелинейната геодинамика изучава явления и 
процеси свързани както с внезапните, хаотични и други импулси в 
земните дълбини, така и с въздействието на извънземни фактори 
(преминаващи комети, падащи метеорити и др.). Основна теоретична 
задача на геодинамиката е да определя характера на динамичните 
процеси протичащи в тялото, литосферата и атмосферата на Земята, под 
въздействието на вече известните силови полета. Голяма част от 
въпросите в геодинамиката се решават с помощта на геодезията. 

 
1.3. Класификация на геодинамичните процеси 
Една от основните задачи на геодинамиката е да обясни геоложките 

и сеизмични събития с помощта на движението и взаимодействието на 
плочи и блокове земна кора. За решението на тази задача е необходимо 
да се  определят границите на литосферните плочи по данни за 
повърхностните премествания на Земята. Според големината на 
територията, в която се проявяват съвременните движения на земната 
кора, същите са разделени на глобални (планетарни), регионални и 
локални [27; 47]. Към регионалните се отнасят движенията проявяващи 
се на територии с размери от няколко стотин до няколко хиляди 
километра съответстващи на отделни плочи и цели континенти. 
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Локалните движения обикновено се проявяват в разломни зони на 
територии по-малки от 100 километра, чиято основна характеристика е 
тяхното напрегнато-деформирано състояние. При достигане критичната 
точка на напрежение в това състояние, може да се получи рязка промяна 
в свойствата и структурата на земната кора.  

Според скоростта и времето на проява, геодинамичните процеси се 
разделят на бързо и бавно движещи се. При такова делене те получават 
различна класификация. По признака време биват: вековни (с период на 
промяна около 100 години), многогодишни (с период на промяна от 
няколко до 100 години), годишни или сезонни (с период на изменение 
от половин до няколко години), месечни, полумесечни, дневни, 
случайни, сеизмични и др. 

Движенията в земната повърхност са разделени и на хоризонтални и 
вертикални. Тази класификация се налага поради невъзможността за 
директно определяне на общото векторно изместване. Компонентите на 
хоризонталните и вертикални движения в земната кора се определят и 
изучават преди всичко с геодезически методи [89]. Появата на 
съвременните ГНСС-технологии позволява получаването на всичките 
три компонента от вектора на преместване на точките от земната 
повърхност, като при провеждане на ГНСС измервания, грешката от 
определяне положението на точките във височина значително 
превишава грешката в плановото им определяне. 

За изучаването на геодинамичните процеси се използват различни 
методологични подходи: геофизични деформации, палеомагнитни, 
геохимични, топлофизични, геодезични и др. Към тях принадлежат 
методите за геодезически наблюдения, промените в сеизмичните 
условия, геоморфологични изследвания, гравиметрични измервания и 
др. 

 
1.4. Анализ на информацията за отношенията между 

параметрите и структурата на разломните зони 
Разломните зони  са сложно структурирани обекти, състоящи се от 

свързани отделни елементи, които от своя страна включват една или 
повече плоскости на хлъзгане, зони на интензивна деформация, 
пукнатини и други структурни елементи. Отделните разломи могат да 
претърпят силни структурни изменения на неголеми разстояния [124]. 
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Архитектурата на разломните зони зависи от много параметри - 
дълбоките формирования, свойствата на скалите, тектонската 
обстановка и др. [32; 34; 41; 59; 69; 72]. 
 

1.5. Анализ на методите за оценка на деформираното състояние 
на участъци от земната кора 

Под съвременни движения е прието да се разбира всякакво 
преместване на точки от земната кора, отделни блокове или елементи от 
повърхността [33]. За изучаването на съвременните движения се 
използват различни методи за наблюдение на повърхността, които 
накрая се свеждат до определяне на вектора на скоростта в отделните 
точки или техните проекции. В тази ситуация за да се даде оценка ако се 
приеме модел за поведението на отделни блокове или участъци от 
земната кора е възможно само при допълнителни предположения, 
базиращи се на различни модели на геодинамични прояви. От тези 
представи съществено може да зависи подхода към интерпретация на 
проявените движения и прогнозиране на геодинамичното състояние в 
дълбочина. Моделите на движение отразяват и действителното 
състояние на земната кора. Ако приемем модел, в които земната кора е в 
непрекъснат вид, то и скоростта на движение на тази повърхност трябва 
да бъде непрекъсната. В случай на представяне на кората като мозаечно-
блокова система, полето на скоростта може да бъде представено като 
системи от вектори със своите особености в рамките на всеки блок. 
Реалната геологична среда може да бъде представена и в комбиниран 
модел. За това подходите за представяне и методиката за провеждане на 
наблюденията се оказват доста различни. Освен това наблюденията 
винаги предполагат проследяване на измененията в параметрите на 
движение в пространствено-времева координатна система със 
задължително разделяне на наблюдаваното поле на съставящите го 
различно обусловени фактори. 

 
Изводи и обобщения към глава първа 
От анализирания голям обем информация са направени следните 

обобщения: 
1. Взаимната зависимост между различните промени в 

геофизичните полета определя необходимост от съвместна обработка и 
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интерпретация на различни комплексни наблюдения като геодезически 
и геофизични. 

2. Необходимостта правилно да се различат вертикалните 
премествания на точки от земната повърхност, от промяната в нивото на 
повърхността в следствие на хоризонталните премествания на тези 
точки, както и промяната във взаимното положение на точките в 
следствие на деформации, са важни задачи в геодезията от научна и 
практическа гледна точка.  

3. Геодинамичните процеси предизвикани от технически дейности 
създават хоризонтални и вертикални движения в земната кора, като 
образуват разломи, предизвикват подземни аварии и наводнения, които 
оказват влияние на промишлени обекти, инженерни съоръжения, 
жилищни сгради и население. 

4. Съвременните спътникови технологии значително увеличават 
ролята на геодезическите методи за оценка на геодинамичните явления 
и процеси, както в локален и регионален, така и в глобален мащаб. 

5. Моделите на пространствени и времеви промени на 
деформационния режим в различните участъци на разломните зони 
остават неизяснени, и е важно да се установи дали динамичните и 
квазистатистични премествания по разлома са физически различни 
явления или са етапи от един и същи физически процес.   

 
Глава втора. МЕТОДИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 

ГЕОДИНАМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ГЕОДИНАМИЧНИТЕ 
ПОЛИГОНИ  

2.1. Геодинамични полигони  
Под термина "геодинамичен полигон" се разбира целесъобразно 

избрана територия, в която регулярно се провежда комплекс от 
астрономо-геодезически и гравиметрични измервания, с цел да се 
определи деформацията на земната повърхност и измененията в 
локалното гравитационно поле, както и да се изследва развитието на 
тези процеси във времето [26]. Геодинамичните полигони условно се 
разделят на прогнозни и технически, в зависимост от характера на 
причините, които предизвикват деформации в наблюдаваната област. 
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Геодезическите точки на геодинамичните полигони се проектират 
според тяхното предназначение. 

 
2.2. Анализ на методите за наблюдение на геодинамични процеси  
С въвеждането на геодезически методи за определяне движението на 

земната повърхност са постигнати съществени резултати, които в 
началото не успяват да достигнат желаната точност поради 
систематични грешки. В днешно време точността на геодезическите 
измервания е нараснала значително. Разработени са редица специални 
методики, препоръки за проектиране и организация на измерванията за 
наблюдение на движенията на земната повърхност [36]. 

 За изучаване на съвременните движения в земната кора се приемат 
повторните геодезически измервания. Те представляват многократни 
измервания в точките от геодинамичния полигон извършвани през 
даден период от време. След провеждане на следващия цикъл 
измервания е възможно да се определят измененията във взаимното 
положение на точките, а следователно и преместванията и 
деформациите в земната кора. Преместванията и деформациите 
обикновено се определят относно измененията във взаимното 
положение на точките една спрямо друга или относно няколко опорни 
точки условно приети за неподвижни. Към устойчивостта на 
геодезическите точки на геодинамичните полигони има специални 
изисквания. Първия цикъл на измервания се препоръчва да бъде 
изпълняван не по-рано от една година след построяването им [36].   

 
2.3. Анализ на методите за представяне, обработка и 

интерпретация на резултати от наблюдения на геодинамични 
процеси 

Различните методи имат за цел да опишат процеса на преход от 
данни получени при геодезическите измервания на геодинамичния 
полигон, към параметри, модели и други описания характеризиращи 
движение на земната повърхност. 

 
2.3.1. Представяне и интерпретация на резултати от повторна 

нивелация 
От резултатите при повторното нивелиране може да се получи 

изменението във височина на реперите, и разликата в превишенията 
между тях. По така получените данни може да се направи преценка за 
вертикални премествания и деформации на земната повърхност. За да се 
оцени движението на точките, извършено по време на няколко цикъла 



14 
 

на измерване е необходимо всички премествания да се доведат до 
първоначалния цикъл. 

 
2.3.2. Представяне и интерпретация на резултати от 

геодезически наблюдения за хоризонтални движения на земната 
повърхност 

Един от най-разпространените начини за представяне на 
хоризонталните движения на земната повърхност протичащи в 
изследваната област е получаване на вектора на преместване на точките. 
Всеки вектор се получава от резултатите на два цикъла на измервания, 
като началото на вектора съвпада с координатите на точката в първия 
цикъл на измерване, а края с координатите получени при следващи 
измервания. При този подход съществуват и някой недостатъци. Един 
от тях е, че координатната система, относно, която се прави сравнението 
между двата цикъла е ориентирана спрямо точки които условно са 
определени за стабилни. Тези точки трябва да се избират много 
внимателно, тъй като цялостната картина от разпределението на 
векторите на преместване зависи от тях. Друг недостатък при 
използването на този способ е невъзможността да бъдат направени 
изводи за деформации на земната повърхност в изследвания район. При 
определянето на вектора на преместване трябва да се обръща внимание 
и на грешките от измерванията. При използване на традиционните 
геодезически методи за измерване те се изразяват в премествания и 
деформации на мрежата, възникнали в следствие на случайни грешки, 
които са направени в изходното направление и изходната база. При 
използването на метода на спътникови наблюдения, грешките понякога 
достигат стойности съпоставими със самите премествания на точките 
[20]. 
 

2.3.3. Представяне и интерпретация на резултати от 
геодезически наблюдения за определяне на деформации на земната 
повърхност 

Като апарат за прилагане на описанията на разпределение на 
деформациите се използва метода на крайните елементи [20]. При 
използването на този метод, изследваната област се разделя на крайни 
елементи с малки размери, обикновено с триъгълна форма, в чийто ъгли 
се изчисляват стойностите на деформациите. Площите от земната 
повърхност, които обхващат малките елементи се разглеждат като точки 
и се предполага, че деформацията вътре във всеки от елементите е 
еднородна и може да се опише с достатъчно прости функции. Метода на 
крайните елементи се прилага когато в изследваната област имаме 
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известни значения на параметрите само в отделни точки от областта. 
Възниква необходимостта тези параметри да бъдат разпределени върху 
цялата изследвана област. За по-точно разпределяне, областта се 
разделя на подобласти с малки размери наречени крайни елементи и 
задачата за разпределяне на параметрите се решава за всеки елемент. По 
този начин е възможно да се получи решение за всяка точка от крайния 
елемент, съответно и значението на параметрите във всяка точка от 
изследваната област.   

 

 

Фиг.2.3 Разделяне на изследваната област на крайни елементи 
 
Във вътрешността на всеки елемент се получава разпределението на 

параметрите на деформация и следователно значенията на тези 
параметри във всяка точка от геодинамичния полигон. Получените 
резултати могат да се визуализират с помощта на специални програмни 
продукти във вид на полета на разпределяне със съответните 
характеристики. Визуалното представяне на параметрите на 
деформация позволява нагледно да се оцени тяхното разпределение и да 
се обърне внимание на най-интензивно деформиращите се области. 
Нагледното представяне на векторите на преместване на точките 
позволява да се определи характера на движенията и особеностите в 
разпределяне на преместванията. При такова представяне на резултати е 
възможно да се отбележи ротационния характер в движенията на 
земната повърхност. 

 
2.3.4. Физико-математически модел за изчисляване на 

напрегнато-деформираното състояние на земната кора в 
разломните зони 

Твърдата и еднородна среда е способна да изпитва два вида 
деформации, изменение на обема и изменение на формата. Обемните 
деформации са причинени от действието на нормални напрежения, а 
изменението на формата от срязващи напрежения. Връзката между 
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напрежение и деформация се приема за линейна и съответства на закона 
на Хук. Степента на зависимост между напрежения и деформации се 
използва в нелинейната теория на еластичност. Това е основната 
същност и модел на непрекъсната среда на базата, на който е основана 
математическата теория за механика на деформируемо тяло без да се 
отчитат факторите време и температура [30]. 

 
2.3.5. Визуализация на резултати от обработка и анализ на 

геодезически наблюдения 
Визуалните методи за интерпретация на резултати от наблюдения за 

хоризонтални движения на земната повърхност са свързани преди 
всичко с тяхната нагледност. По този начин данните са достъпни за 
зрително възприемане и разбиране. В днешно време се използват 
разнообразни методи за визуализация на геодинамични процеси, като 
особено внимание се обръща на баланса между нагледност и 
метричност на изображението. Съотношението на тези свойства е 
различно при използване на различни способи за визуализация и това се 
определя от избора на метод за представяне. Преобладаващата роля на 
нагледност при построяването на визуални модели осигурява простото 
зрително възприемане, геометрична точност, практическа значимост, 
възможност за използването й при получаване на числени решения и 
резултати [20]. 

 
Изводи и обобщения към глава втора. 
1. Важен въпрос при планиране на геодинамични наблюдения е 

тяхната оптимизация, която включва проектиране на оптимална схема 
на мрежата, оптимизиране на точността и тежестите на измерване така, 
че да се минимизират икономическите и трудови разходи и да се 
осигури необходимата точност от геодезическите измервания.  

2. Дълго време в геодинамичните изследвания преобладава 
изучаването на вертикалните движения в земната повърхност, натрупан 
е значителен опит в организацията на такива изследвания, които в 
днешно време са по-добре изучени спрямо хоризонталните движения на 
земната повърхност. 

3. Предполага се, че деформацията във вътрешността на всеки 
краен елемент е еднородна и може да бъде описана с помощта на 
достатъчно прости функции. Този метод може да се приложи и за 
изучаване на вертикалните движения на земната повърхност. 
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4. Разгледаните формули са основни за решаването на задачи от 
теорията на еластичността и определяне на компонентите на 
напрежения и деформации. В качеството на математически апарат за 
решаване на тези задачи се използва метода на крайните елементи 
заедно с други числени методи. 

5. Изчислени са препоръчителни периоди от време между 
различните цикли на измерване, които могат да се приемат за 
максимално допустими. На практика по-честите измервания имат по-
голяма информативност и предоставят по-големи възможности за 
бъдещи интерпретации. 

 
Глава трета. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА 

ГЕОДИНАМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ 
ИЗМЕРВАНИЯ И МРЕЖИ 

 
3.1 Влияние на геодинамичните процеси върху съвременните 

геодезически измервания и мрежи 
Съвременните геодинамични процеси оказват влияние върху 

геодезическите измервания и мрежи в три взаимосвързани направления 
- проектиране и изграждане на геодезическите мрежи, провеждане на 
геодезически измервания и математическото моделиране на резултатите 
от геодезическите измервания.  

Промените в земната повърхност, предизвикани от геодинамични 
процеси оказващи влияние върху геодезическите измервания и мрежи, в 
последните години успешно се установяват при геодезическите методи 
за наблюдения с прибори за ГНСС измервания. Измерванията по метода 
за определяне на диференциални поправки биват ефективно използвани 
както на къси, така и на дълги разстояния между възлови точки или 
репери от геодезическите мрежи. За разлика от късите линии с дължина 
до 1 - 2 km., които могат да се измерят с класически методи и 
използване на оптически прибори, то използването им при 
високоточните измервания на разстояния до, и по-големи от 25 km., 
предизвиква значителни технически затруднения и отнема много време. 
Съществено влияние за определянето на дължината на измерваната 
линя и разположението на точките от геодезическите измервания и 
мрежи, оказват характерните пространствени мащаби на 
геодинамичните процеси, обект на съответното изследване. 
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3.2 Анализ и оценка на данните за изследване на геодинамични 
процеси 

Геодинамичните процеси се изразяват преди всичко с промяната във 
взаимното положение на точките от земната повърхност във времето, 
при което се получават премествания и деформации. Тяхната 
структурата и параметри не могат да бъдат определени непосредствено 
чрез преки геодезически измервания. Проявата на геодинамични 
процеси се отчита косвено, чрез влиянието им върху геодезическите 
измервания и мрежи, по резултати от наблюдения в пространството и 
времето на величини, представляващи функционални параметри. Тези 
параметри зависят от времето (t) и пространствените координати (x, y, 
z). Геодинамичните процеси са класифицирани в три основни групи: 
глобални, регионални и локални.  

Глобалните геодинамични процеси са сравнително добре изучени. За 
тях съществуват данни от дългогодишни наблюдения, известни са 
техните влияния, произход, цикличност и са представени чрез различни 
математически модели. Международната служба IGS, непрекъснато 
следи глобалните геодинамични процеси и определя и уточнява 
параметрите на ITRF. 

Регионалните (крупномащабни) геодинамични процеси и тяхното 
влияние на съвременния етап се изучават активно чрез непрекъснати 
наблюдения, хипотези за техния произход и математически модели за 
тяхното потвърждаване. Международната служба IGS, непрекъснато 
наблюдава движенията и деформациите на тектонските плочи и следи 
измененията в средното ниво на морското равнище. 

Локалните геодинамични процеси, както и тяхното влияние върху 
геодезическите измервания и мрежи не са проучени достатъчно добре. 
Те се проявяват предимно в разломни зони на сравнително малки 
територии. Основна характеристика на локалните геодинамични 
процеси е тяхното напрегнато-деформирано състояние, при което се 
редуват бавни и бързи движения. Техния механизъм се обяснява с 
натрупване на напрежение в земната кора и предизвиква нейното бавно 
движение, при достигане на критичната точка, напрежението се 
освобождава и предизвиква бързи движения и резки промени в 
свойствата и структурата на масива. За изследването на локалните 
геодинамични процеси са построени специални локални геодинамични 
полигони. 
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3.3. Методика за изследване влиянието на геодинамичните 
процеси върху геодезическите измервания и мрежи 

За високоточно определяне на координатите на точките от земната 
повърхност с помощта на фазовия метод на измерване и определяне 
влиянието на локалните геодинамични процеси върху геодезическите 
измервания и мрежи е необходимо:. 

1. Изграждане на стабилни точки за провеждане на наблюдения, 
снабдени с устройства за принудително центриране: - Точките от които 
ще се провеждат геодезическите измервания се изграждат върху здрав, 
защитен терен с осигурена видимост във всички посоки на 15° от 
хоризонта и видимост към най-малко две други точки. В близост до 
точките да няма водни басейни, стени, покривни и други метални 
конструкции със значително отразяваща повърхност. В района да няма 
предавателни антени, радиомагнитни, електросмущения и други 
излъчвания, които могат да предизвикат смущения или блокиране на 
сигналите на спътниците. Точките да са стабилизирани с масивни 
бетонови стълбове върху бетонов фундамент. Всички бетонови 
стълбове да са снабдени с устройства за принудително центриране. 
Провеждането на високоточни измервания от тези точки да се извършва 
минимум една година след тяхното построяване; 

2. Двучестотно геодезическо оборудване от висок клас, за прием на 
ГНСС сигнали: - Провеждането на високоточни измервания от тези 
точки да се извършва минимум една година след тяхното построяване. 
За измерване на всички точки (или за определена част от тях използвани 
за изходни при провеждане на ъглови и линейни измервания) да се 
ползват двучестотни ГНСС приемници, за които фирмите 
производители предоставят данни за абсолютни модели на вариациите 
на антенните фазови центрове; 

3. Провеждане на циклични (минимум 3 цикъла) или постоянни 
геодезически измервания: - Да се отчетат сезонни или ротационни 
движения. Общия сбор на периодите между различните цикли на 
измерване да не бъде по-малък от една година за да се разграничат 
коректно тектонските движения от естественото напрегнато-
деформирано състояние на земната повърхност; 

4. Продължителни (минимум 6 часа) едновременни наблюдения на 5 
и повече спътници, от 2 и повече станции: - Да се извърши проверка на 
данните за откриване на времеви интервали в които с голяма 
достоверност няма циклични грешки. Данните от тези интервали да се 
използват при последваща обработка; 

5. Високоточни орбитални параметри и поправки към часовниците 
на спътниците, разпространявани от глобалните центрове на IGS: - Да 



20 
 

се използват данни съдържащи прецизните орбити на спътниците 
определени чрез лазерна локация на спътниците, файлове съдържащи 
информация за техническото състояние на спътниците и часовникови 
файлове с информация за корекциите в спътниковите часовници; 

6. Високоточни модели на различните геодинамични процеси, 
необходими за определяне на поправки: - Да се използват данни 
съдържащи йоносферни модели разпространявани от глобалните 
центрове на IGS, хомогенни с орбитите координати на полюса от 
Центъра за извеждане на орбити в Берн (CODE) и да се изведе 
тропосферен модел за оценка на тропосферния градиент; 

7. Световната земна координатна система ITRS базирана на 
последната реализация на ITRF2008 (IGb08): - В обработката да са 
включени наблюдения перманентни станции, използвани за 
реализацията ITRF2008 на ITRS. Координатите на станциите, участващи 
в решенията и полюсния модел да са приведени в епохата на измерване. 
Получените координати от комбинирането на дневните решения на 
точките да са приведени от средната епоха на кампаниите в епохата на 
реализация (референтната рамка) ITRF2008 на изходната координатната 
система;  

8. Специализирано програмно обезпечение за последваща обработка 
на първични фазови измервания: - Да се използва програмни продукти 
позволяващи въвеждане на създадените различни модели на 
геодинамични процеси и да се използват различни стратегии за 
разрешаване и фиксиране на неопределеностите; 

9. Отстраняване на влиянието от тектонските движения на 
литосферните плочи: - За всички измерени точки да са изведени 
годишни стойности на тектонските скорости от модела NUVEL-1A, 
като по този начин се моделира движението на точките заради 
тектонските движения, приливите в твърдата земна кора и океанските 
приливи; 

10. За определяне влиянието на локалните геодинамични процеси 
върху геодезическите измервания и мрежи да се изчислява 
действителното положение на точките една спрямо друга във времето и 
пространството:  
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където:  

  
, ,

i i it t tX Y Z - координати на точката в момент it ;   

  0 0 0
, ,t t tX Y Z - координати на точката в началния момент 0t ;   

  
, ,

тек тек текX Y ZV V V - годишни тектонски скорости на движение на 

точката;   

  0 0 0( ) ( ) ( ), ,
i i it t t t t tX Y Z− − −∆ ∆ ∆ - координатни разлики на точката в 

епохата на реализация на координатната система;   

  0( )it t− - период от време между първото измерване (0) и 

повторното измерване (i). 
11. Създаване на адекватен модел за визуализация на 

преместванията и деформациите регистрирани в изследвания район: - 
Да се построят графики и хистограми които ясно да разграничават 
хоризонталните и вертикални движения, както и такива които да 
отразят непосредствена информация за деформациите и ротационен 
характер на движението на земната повърхност във времето. 

 
Изводи и обобщения към глава трета 
Въз основа на анализа и оценката и методиката за изследване 

влиянието на геодинамичните процеси върху геодезическите 
измервания и мрежи са направени следните изводи: 

1. Геодинамичните процеси и последващите ги геодинамични 
деформации и премествания не могат да бъдат директно измерени, 
тяхното идентифициране се извършва чрез анализиране на резултатите 
получени от провеждане на мониторингови геодезически измервания.  

2. Високоточните геодезически измервания се реализират в 4D, като 
три от компонентите са пространствените координати (x, y, z) а 
четвъртата е времето (t). Във времето точките от земната повърхност 
променят своето положение относно избрана координатна система, 
както и самата координатна система се деформира под действието на 
геодинамични процеси. За това е необходимо да се обръща особено 
внимание при избора на постоянна (отчетна) координатна система.  

3. Създаването на Международната земна референтна рамка (ITRF) 
позволява да се разглеждат резултати получени чрез използването на 
различни геодезически методи, в единна координатна система. Това 
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предоставя възможност за изследване на абсолютните движения на 
земната повърхност. 

4. Построяването на геодезически модел на движението на 
отделните блокове в разломните зони, представлява анализ на скоростта 
на движение на точките от земната повърхност получени от 
геодезически данни.  

 
Глава четвърта. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 

ГЕОДИНАМИЧНИ ПРОЦЕСИ В РАЙОНА НА СТРУМСКАТА 
РАЗЛОМНА ЗОНА - СТРУМСКИЯ И КРУПНИШКИЯ РАЗЛОМИ 

 
4.1 Общи положения 
Експерименталните изследвания за доказване влиянието на 

геодинамичните процеси върху геодезическите измервания и мрежи са 
проведени в Югозападна България, в участъка на пресичането на 
Струмския и Крупнишкия разломи, на построената през 1983 година от 
БАН - Лаборатория по геотехника, локална прецизна тридименсионална 
мрежа, известна като крупнишкия геодинамичен полигон [23]. Районът 
е известен като епицентър на най-голямото известно земетресение за 
последните 200 години в Европа, с магнитуд M=7.8. 

Общи сведения за Крупнишкия геодинамичен полигон 
Прецизната тридименсионална мрежа от точки на крупнишкия 

геодинамичен полигон се определя между координатите B1=41°50′03″, 
L1=23°06′20″ и B2=41°52′10″, L2=23°10′55″ (фиг. 4.1). Тя обхваща площ 

от около 16 2km , в които попадат с.Крупник, с.Черниче и с. Полето. 
При построяването на мрежата през 1983 година са изградени 16 броя 
точки, стабилизирани с бетонови стълбове за наблюдение снабдени с 
устройства за принудително центриране и нивелачни болтове от страни. 
Средната дължина на страните е 800-900 m. При някои от страните са 
налице стръмни визури от порядъка на 16° - 18°  поради големите 
превишения. През 1986 година в участъци от полигона, на места, където 
разломните граници са ясно очертани, са построени две малки мрежи 

1M  и 2M , представляващи геодинамични площадки от тип 

геодезически четириъгълник за изпълняване на прецизни геодинамични 

наблюдения (фиг. 4.2). Мрежата 1M  изградена на Струмския разлом е с 

дължини на страните между 110 m и 260 m, а мрежата 2M  изградена на 

Крупнишкия разлом е с дължини на страните между 50 m и 125 m. 
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Фиг.4.1 Схема на крупнишкия геодинамичен полигон 
 

              
 

Фиг.4.2 Схема на геодинамичните площадки 1M  и 2M  

 
Първите изследвания на крупнишкия геодинамичен полигон се 

извършват през периода 1984-1992 година, като линейно-ъглови и GPS 
измервания. Тогава се отчитат вертикални движения и са изчислени 
вертикалните скорости на точките. Хоризонтални движения не са 
отчетени [22]. 
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Повторни изследвания на геодинамичния полигон са извършени и 
през периода 2002-2004 година, като след направен анализ на състоянието 
на геодинамичната мрежа, за извършване на GPS наблюдения са избрани 
и измерени 6 точки. При тези измервания се отчитат хоризонтални 
движения и е направен анализ на хоризонталните скорости [103]. 

Няма регистрирани данни за извършване на други изследвания на 
същия полигон. 

 
4.2. Провеждане на ГНСС измервания на Крупнишкия 

геодинамичен полигон 
Провеждането на прецизните ГНСС измервания е извършено по 

предложената в 3.3 методика. 
Физическо състояние на точките от Крупнишкия геодинамичен 

полигон 
При извършеното обстойно обследване и анализ на физическото 

състояние на точките от локалната прецизна тридименсионална мрежа 
се установи, че 7 броя точки са разрушени. Останалите 17 броя точки са 
в добро физическо състояние, като някои от тях са прочистени от 
дървесина и храстовидна растителност за осигуряване на ГНСС 
използваемостта на станцията (фиг.4.3). 

 

 
 

Фиг.4.3 Схема на измерените точки от крупнишкия геодинамичен 
полигон 
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Провеждане на ГНСС измервания 
Прецизните ГНСС измервания са извършени от екип, състоящ се от 

3 инженери-геодезисти и 3 геодезисти с опит в приложната геодезия. 
Седемнадесетте точки от геодинамичния полигон са измерени в четири 
последователни цикъла във времето между 27 - 29.10.2015г.,  27.04 - 
05.05.2016г., 28.05 - 01.06.2016г. и 28.10 - 01.11.2016г. Периода между 
първите два цикъла е шест месеца, между втория и третия е един месец 
а между третия и четвъртия цикъл на измерване е пет месеца. На 
22.05.2016г. е регистрирано земетресение с М=4.3 по данни на БАН, а 
12 минути след първия трус е регистриран втори с М=3.2. Епицентъра 
на земетресението е на 5 km североизточно от Сандански на дълбочина 
10 km. Земетресението е много добре усетено в района на 
геодинамичния полигон обект на нашето изследване, които се намира 
на 30 km. северно от епицентъра. 

Екипът извършващ измерванията ползва съвременно геодезическо 
оборудване от висок клас включващо 4 броя двучестотни GNSS 
приемници TOPCON „HyperPRO” и 3 броя двучестотни GNSS 
приемници TRIMBLE „R4”. 

За определянето положението на всички точки е използван статичен 
метод. Наблюденията са с продължителност над 6 часа и са проведени 
през светлата част на деня между 9 h и 17 h. Интервалът на регистрация 
на измерванията е 15 секунди, минимална зададена височина над 
хоризонта 10°. Центрирането над точките е принудително и е 
осъществено с помощта на специални конусни болтове. Височината на 
антената е измерена с нивелир. По време на полските измервания са 
водени карнети на GNSS измерванията. 

 
4.3. Обработка на резултатите от проведените ГНСС измервания 
При последващата обработката на първичните резултатите от 

проведените в четирите цикъла, ГНСС измервания са спазени условията 
по предложената в 3.3 методика. За определяне координатите на 
точките от геодинамичния полигон е използван научноизследователски 
софтуер Bernese 5.2, лиценз на Военно-географската служба. 

Използвана е световната земна координатна система ITRS базирана 
на последната реализация на ITRF2008 (IGb08). 

В обработката са включени наблюдения от 12 перманентни 
европейски станции, използвани за реализацията ITRF2008 на ITRS, а 
именно ANKR, BUCU, GLSV, GRAZ, ISTA, SOFI, MATE, MDVJ, 
METS, ONSA, WTZR и ZIMM, и станция TROY, която е използвана за 
контрол и оценка на получените координати на точките от 
геодинамичната мрежа. 
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Предварително координатите на станциите, участващи в решенията 
и полюсния модел са приведени в епохата на измерване. 

Комбинирани са системите нормални уравнения от дневните 
решения, като получените координати на перманентните станции са 
приведени към средните епохи на всяка кампания. 

Получените координати от комбинирането на дневните решения на 
точките са приведени от средната епоха на кампаниите 2015.10.28 
12:00:00 часа, 2016.05.01 12:00:00 часа, 2016.05.30 12:00:00 часа и 
2016.10.30 12:00:00 часа в епохата на реализация (референтната рамка) 
ITRF2008 на изходната координатната система епоха 2005.01.01 
00:00:00 часа. При привеждането на координатите на точките в епоха 
2005.0 е отстранено влиянието от движението на точките заради 
тектонските движения, приливите в твърдата земна кора и океанските 
приливи чрез изведените годишни стойности на тектонските скорости 
от модела NUVEL-1A. 

Годишните стойности на тектонските скорости са представени са в 
таблица 4.1. 

 
Таблица 4.1 

GEODETIC DATUM: IGb08 

№ ТОЧКА VX (m/y) VY (m/y) VZ (m/y) PLATE 

1 2 3 4 5 

1 -0.04060 0.02809 -0.01190 EURA 

6 -0.01591 0.02604 0.03421 EURA 

7 -0.00879 0.02794 0.02947 EURA 

11 -0.03155 0.05013 0.02154 EURA 

12 0.00254 0.03300 0.03253 EURA 

13 0.00347 0.03508 0.02518 EURA 

14 0.00137 0.03197 0.03453 EURA 

15 0.02704 0.05698 0.05607 EURA 

16 -0.03269 0.05670 0.02252 EURA 

17 -0.01425 0.02249 0.00935 EURA 

18 -0.00964 0.03060 0.02051 EURA 

19 -0.03141 0.01081 -0.00663 EURA 

20 0.01373 0.00973 0.02181 EURA 

21 0.06330 0.04469 0.07906 EURA 

22 -0.02902 0.03043 0.00306 EURA 

23 0.03036 0.04067 0.04203 EURA 

24 0.07742 0.06242 0.09685 EURA 
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4.4. Анализ и оценка на получените резултати      

От получените тридименсионални правоъгълни декартови 
координати на ГНСС определените геодезически точки са изчислени 
компонентите на симетричния тензор на деформациите, както и извън 
диагоналните елементи на матрицата на ротация за всеки краен елемент 
от малките и голямата мрежи по отделно. Стойностите на симетричния 
тензор на деформациите и извън диагоналните елементи на матрицата 
на ротация за първото и второто измерване са представени в таблица 
4.6. 

 
Таблица 4.6 

Стойности на симетричния и обратно-симетричния тензор за измерване 1 - 2 

∆ exx eyy ezz γxy γxz γyz ωx θy kz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-6-15 -1.51E-09 -3.94E-09 5.24E-05 -5.46E-09 -7.14E-06 -2.70E-06 -2.74E-06 -7.15E-06 -4.88E-09 

1-14-15 -1.94E-09 9.83E-10 3.64E-05 -6.56E-09 -7.22E-06 5.52E-07 5.19E-07 -7.23E-06 -6.71E-09 

6-7-15 -6.47E-10 -5.42E-09 5.90E-05 -2.61E-09 -3.85E-06 -4.69E-06 -4.72E-06 -3.85E-06 -1.82E-09 

7-11-15 -7.19E-11 -5.41E-09 4.37E-05 -6.41E-10 -3.89E-07 -4.28E-06 -4.31E-06 -3.93E-07 1.49E-10 

11-12-13 5.75E-10 4.90E-09 -4.16E-06 2.32E-09 1.85E-06 2.31E-06 2.31E-06 1.85E-06 1.60E-09 

11-12-15 5.03E-10 -1.47E-09 2.71E-05 1.61E-09 2.06E-06 -8.72E-07 -8.94E-07 2.06E-06 1.83E-09 

11-13-15 1.44E-10 -2.46E-09 3.67E-05 3.11E-10 5.95E-07 -1.47E-06 -1.50E-06 5.90E-07 6.71E-10 

11-15-16 9.35E-10 -3.44E-09 4.89E-05 2.94E-09 5.05E-06 -2.70E-06 -2.73E-06 5.04E-06 3.44E-09 

11-12-16 1.37E-09 3.92E-09 -4.53E-06 4.95E-09 5.38E-06 2.27E-06 2.27E-06 5.39E-06 4.37E-09 

12-13-15 -3.60E-10 4.91E-10 1.63E-05 -1.19E-09 -1.23E-06 2.55E-07 2.39E-07 -1.24E-06 -1.26E-09 

12-13-16 5.03E-10 5.89E-09 -1.01E-05 2.15E-09 1.67E-06 2.87E-06 2.88E-06 1.68E-06 1.29E-09 

13-14-15 -8.63E-10 2.45E-09 3.34E-05 -2.77E-09 -3.04E-06 1.28E-06 1.25E-06 -3.04E-06 -3.13E-09 

13-15-16 7.19E-11 -1.47E-09 3.10E-05 1.38E-10 3.12E-07 -9.17E-07 -9.42E-07 3.08E-07 3.53E-10 

17-18-19 1.44E-10 -3.44E-09 9.93E-05 2.40E-10 9.77E-07 -3.38E-06 -3.43E-06 9.70E-07 7.43E-10 

17-18-20 2.16E-10 -3.44E-09 1.36E-04 4.85E-10 1.46E-06 -3.37E-06 -3.44E-06 1.45E-06 9.89E-10 

17-19-20 1.58E-09 -6.39E-09 1.28E-04 4.94E-09 1.06E-05 -6.25E-06 -6.31E-06 1.06E-05 5.87E-09 

18-19-20 1.51E-09 -5.90E-09 1.32E-04 4.73E-09 1.02E-05 -5.80E-06 -5.87E-06 1.02E-05 5.59E-09 

21-22-23 -2.44E-09 0.00E+00 4.65E-05 -8.33E-09 -9.76E-06 1.99E-08 -1.99E-08 -9.76E-06 -8.33E-09 

21-22-24 -2.80E-09 4.90E-10 5.54E-05 -9.52E-09 -1.12E-05 3.12E-07 2.65E-07 -1.12E-05 -9.60E-09 

21-23-24 -2.66E-09 -3.43E-09 8.75E-05 -9.32E-09 -1.08E-05 -2.01E-06 -2.08E-06 -1.08E-05 -8.82E-09 

22-23-24 -3.31E-09 2.94E-09 4.36E-05 -1.11E-08 -1.34E-05 1.76E-06 1.73E-06 -1.34E-05 -1.15E-08 

 
Стойностите на симетричния тензор на деформациите и извън 

диагоналните елементи на матрицата на ротация за второто и третото 
измерване са представени в таблица 4.7. 
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Таблица 4.7 
Стойности на симетричния и обратно-симетричния тензор за измерване 2 - 3 

∆ exx eyy ezz γxy γxz γyz ωx θy kz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7-11-15 1.94E-09 -4.92E-09 -1.09E-05 6.28E-09 1.05E-05 -3.91E-06 -3.90E-06 1.05E-05 7.00E-09 

11-12-13 2.16E-10 -1.08E-08 2.03E-05 -5.52E-11 6.95E-07 -5.07E-06 -5.10E-06 6.92E-07 1.53E-09 

11-12-15 1.94E-09 -8.34E-09 -5.89E-07 6.01E-09 7.95E-06 -5.00E-06 -5.00E-06 7.95E-06 7.24E-09 

11-13-15 1.87E-09 -6.38E-09 -1.01E-05 5.92E-09 7.70E-06 -3.86E-06 -3.85E-06 7.70E-06 6.85E-09 

12-13-15 1.15E-09 -5.40E-09 -2.47E-06 3.53E-09 3.95E-06 -2.72E-06 -2.72E-06 3.95E-06 4.32E-09 

13-14-15 1.29E-09 -8.35E-09 -6.08E-06 3.81E-09 4.56E-06 -4.31E-06 -4.30E-06 4.56E-06 5.03E-09 

17-18-19 -2.88E-10 4.13E-08 -1.46E-04 2.04E-09 -1.95E-06 4.08E-05 4.09E-05 -1.94E-06 -4.00E-09 

17-18-20 1.44E-10 4.13E-08 -1.93E-04 3.51E-09 9.65E-07 4.08E-05 4.09E-05 9.79E-07 -2.53E-09 

17-19-20 1.15E-09 7.86E-08 -2.55E-04 9.68E-09 7.72E-06 7.72E-05 7.73E-05 7.74E-06 -1.82E-09 

18-19-20 5.03E-10 6.88E-08 -2.73E-04 6.75E-09 3.39E-06 6.80E-05 6.82E-05 3.41E-06 -3.31E-09 

21-22-23 3.74E-09 1.52E-08 1.21E-05 1.39E-08 1.49E-05 8.90E-06 8.89E-06 1.49E-05 1.16E-08 

21-22-24 4.53E-09 2.06E-08 1.15E-06 1.70E-08 1.82E-05 1.21E-05 1.21E-05 1.82E-05 1.39E-08 

21-23-24 3.81E-09 1.47E-08 -2.33E-06 1.41E-08 1.55E-05 8.75E-06 8.75E-06 1.55E-05 1.19E-08 

22-23-24 4.53E-09 2.16E-08 4.65E-06 1.70E-08 1.83E-05 1.28E-05 1.28E-05 1.83E-05 1.39E-08 

 
Стойностите на симетричния тензор на деформациите и извън 

диагоналните елементи на матрицата на ротация за третото и 
четвъртото измерване са представени в таблица 4.8. 

 
Таблица 4.8 

Стойности на симетричния и обратно-симетричния тензор за измерване 3 - 4 

∆ exx eyy ezz γxy γxz γyz ωx θy kz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7-11-15 -5.03E-10 4.08E-08 4.69E-05 1.26E-09 -2.73E-06 3.24E-05 3.24E-05 -2.74E-06 -4.71E-09 

11-12-13 -7.19E-11 3.09E-08 1.62E-05 2.02E-09 -2.30E-07 1.46E-05 1.46E-05 -2.32E-07 -2.51E-09 

11-12-15 -1.51E-09 4.02E-08 4.00E-05 -2.21E-09 -6.18E-06 2.42E-05 2.41E-05 -6.18E-06 -8.10E-09 

11-13-15 -1.58E-09 3.98E-08 3.85E-05 -2.49E-09 -6.52E-06 2.40E-05 2.40E-05 -6.52E-06 -8.31E-09 

12-13-15 -9.35E-10 2.16E-08 5.34E-05 -1.61E-09 -3.21E-06 1.09E-05 1.08E-05 -3.22E-06 -4.77E-09 

13-14-15 -3.60E-10 2.21E-08 4.20E-05 3.91E-10 -1.26E-06 1.14E-05 1.14E-05 -1.27E-06 -2.85E-09 

17-18-19 7.19E-11 -3.19E-08 4.28E-05 -2.09E-09 4.88E-07 -3.16E-05 -3.16E-05 4.85E-07 2.58E-09 

17-18-20 -8.63E-10 -4.13E-08 1.01E-04 -5.97E-09 -5.83E-06 -4.08E-05 -4.09E-05 -5.84E-06 7.26E-11 

17-19-20 -3.45E-09 -8.01E-08 1.33E-04 -1.77E-08 -2.32E-05 -7.87E-05 -7.88E-05 -2.32E-05 -5.93E-09 

18-19-20 -2.45E-09 -6.78E-08 1.60E-04 -1.33E-08 -1.65E-05 -6.71E-05 -6.72E-05 -1.65E-05 -3.39E-09 

21-22-23 -2.16E-09 -8.82E-09 3.56E-05 -8.00E-09 -8.61E-06 -5.15E-06 -5.18E-06 -8.61E-06 -6.71E-09 

21-22-24 -2.08E-09 -1.37E-08 8.19E-05 -8.11E-09 -8.36E-06 -8.04E-06 -8.11E-06 -8.37E-06 -6.10E-09 

21-23-24 -2.30E-09 -1.08E-08 9.63E-05 -8.63E-09 -9.33E-06 -6.38E-06 -6.46E-06 -9.34E-06 -7.05E-09 

22-23-24 -2.08E-09 -1.23E-08 6.28E-05 -8.01E-09 -8.43E-06 -7.25E-06 -7.30E-06 -8.44E-06 -6.21E-09 
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За оценка и анализ на получените резултати са използвани 
действителните координати на точките във времето, получени по 
формула (3.11) от предложената в глава 3, точка 3 методика. Чрез тях са 
изчислени векторите на действителните премествания на всяка 
измерена точка. На фигура 4.5 са представени действителните движения 
извършени от точка № 12, сравнени с изчисления модел на тектонските 
движения по отделно за оста X,Y и Z. 

 

 

 

 
 

Фиг.4.5 Движения извършени от точка № 12 
 
Действителните премествания на точките, площните деформации и 

деформациите на срязване за крайните елементи са визуализирани чрез 
3D и 4D графики по отделно за основната геодинамична мрежа и 
геодинамичните площадки М1 и М2. Три са пространствените 
координати (x, y, z), а четвъртата (t) е времето, което е представено чрез 
различни цветове. С черен цвят са точките и крайните елементи при 
първото измерване, с кафяв при второто, с червен при третото, с 
магента при четвъртото, а със син цвят е изобразено годишното 
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движение на точките от изчисления тектонски модел на движенията. 
Векторите на преместване на точките са умножени с подходящ 
коефициент. Визуализациите на геодинамичната площадка М1 са 
представени на следващите фигури. 

 

 
 

Фиг.4.6 Вектори на движението на точките в 3D 
 

 
 

Фиг.4.7 Вектори на движението на точките в 4D 
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Визуализациите на геодинамичната мрежа са представени на 
следващите фигури. 

 
 

 
 

Фиг.4.14 Вектори на движението на точките в 3D 
 
 

 
 

Фиг.4.15 Вектори на движението на точките в 4D 
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Фиг.4.16 Деформации на крайните елементи от измерване 1-2 в 3D 
 
 

 
 
Фиг.4.17 Деформации на крайните елементи от измерване 1-2 в 4D 
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Фиг.4.18 Деформации на крайните елементи от измерване 2-3 в 3D 
 
 
 

 
 
Фиг.4.19 Деформации на крайните елементи от измерване 2-3 в 4D 
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Фиг.4.20 Деформации на крайните елементи от измерване 3-4 в 3D 
 
 
 

 
 
Фиг.4.21 Деформации на крайните елементи от измерване 3-4 в 4D 



35 
 

Визуализациите на геодинамичната площадка М2 са представени на 
следващите фигури. 

 

 
 

Фиг.4.22 Вектори на движението на точките в 3D 
 
 

 
 

Фиг.4.23 Вектори на движението на точките в 4D 
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Изводи и обобщения към глава четвърта 
1. Направените ГНСС измервания на точките от крупнишкия 

геодинамичен полигон позволяват да се построи модел на тектонските 
движения на изследвания район. За построяването на такъв модел са 
използвани наблюдения от 12 перманентни европейски станции 
разположени на стабилната част на Евразийската тектонска плоча, 
използвани за реализацията ITRF2008 на ITRS.  

2. Резултатите от сравнително честите измервания сравнени с 
тектонския модел на движение показват относителни движения на 
блоковете в различните части на изследвания район, както и движенията 
на блоковете извършени по време на земетресение. 

3. Анализа на извършените от точките движения показва, че по 
време на земетресение натрупаното вследствие на относителните 
движения напрежение се освобождава и те се връщат към 
първоначалното си положение.  
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ОБЩИ ИЗВОДИ 
1. Високоточните геодезически измервания се реализират в 4D, като 

три от компонентите са пространствените координати (x, y, z) а 
четвъртата е времето (t). Във времето точките от земната повърхност 
променят своето положение относно избрана координатна система, 
както и самата координатна система се деформира под действието на 
геодинамични процеси. За това е необходимо да се обръща особено 
внимание при избора на постоянна (отчетна) координатна система. 

2. Използването на създадените модели на глобалната геодинамика 
и реализация на ITRF при обработката на първичните геодезически 
измервания, позволява да се отстрани влиянието на глобалните 
геодинамични процеси върху геодезическите измервания и мрежи и да 
се създаде основа за построяване на геодезически модел на движенията 
на земната повърхност предизвикани от локални геодинамични 
процеси. Такъв подход позволява да се отчитат стохастичните 
премествания на точките предизвикани от сеизмични и следсеизмични 
процеси както и движенията предизвикани от нормалното напрегнато-
деформирано състояние на земната кора.  

3. Проявената нелинейност в поведението на локалните 
геодинамичните процеси, определя сложността за решаване на 
проблема с тяхното изучаване, а също и изучаването на природни и 
технически геодинамични обекти с различни мащаби. 

4. Направените изследвания доказват съществуването на малки 
блокове извършващи собствени движения причинени от локални 
геодинамични процеси, които оказват непрекъснато влияние върху 
геодезическите измервания и мрежи, като понижават тяхната точност 
във времето. 

 
  



38 
 

IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В дисертационния труд са разгледани геодинамичните процеси 

протичащи в земната атмосфера, земните недра и земната повърхност. 
Направен е обзор на съвременните сведения за Земята, нейния вътрешен 
строеж и теорията за разширяване на океанското дъно и литосферните 
плочи. Детайлно са изследвани закономерностите на формирането и 
трансформацията на различните плъзгащи режими и прекъсвания в 
скалните масиви оказващи влияние върху геодезическите измервания и 
мрежи. Анализирана е информацията за отношенията между 
параметрите и структурата на разломните зони, както и методите за 
оценка на деформираното състояние на участъци от земната кора. От 
анализирания голям обем информация са направени следните 
обобщения: 

1. Взаимната зависимост между различните промени в 
геофизичните полета определя необходимост от съвместна 
обрарботка и интерпретация на различни комплексни 
наблюдения като геодезически и геофизични. 

2. Съвременните спътникови технологии значително увеличават 
ролята на геодезическите методи за оценка на геодинамичните 
явления и процеси, както в локален и регионален, така и в 
глобален мащаб. 

3. Моделите на пространствени и времеви промени на 
деформационния режим в различните участъци на разломните 
зони остават неизяснени и е важно да се установи дали 
динамичните и квазистатичнипремствания по разлома са 
физически различни явления или са етапи от един и същи 
физически процес.  

Направен е обстоен анализ на геодинамичните полигони, 
геодезическите методи за наблюдение на геодинамични процеси, 
представяне и обработка на резултати от геодезически наблюдения на 
геодинамични процеси. Разгледан е физико-математическия модел за 
изчисляване на напрегнато-деформираното състояние на земната кора и 
визуализацията на резултати от обработката и анализа на 
геодезическите наблюдения. Чрез тези обобщения са направени най-
съществените изводи: 

1. Важен въпрос при планиране на геодинамични наблюдения е тяхната 
оптимизация, която включва проектиране на оптомална схема на 
мрежата, оптимизиране на точността и тежестите на измерване 
така, че да се минимизират икономическите и трудови разходи и да се 
осигури необходимата точност от геодезическите измервания. 
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2. Предполага се, че деформацията във вътрешността на всеки краен 
елемент е еднородна и може да бъде описана с помощта на 
достатъчно прости функции. 

3. Изчислени са препоръчителни периоди от време между различните 
цикли на измерване, които могат да се приемат за максимално 
допустими. На практика по-честите измервания имат по-голяма 
информативност и предоставят по-големи възможности за бъдещи 
интерпретации. 

Разработена е методика за следене, математическа обработка на 
резултатите и възпроизвеждане на различното междублоково 
приплъзване и изследване на закономерности в промяната на 
състоянието им, в хода на тяхното формиране. Особеностите при 
обработката на данните получени при ГНСС измерванията позволяват 
да се получи математически обоснована оценка на компонентите на 
преместване на точките в сеизмично активните райони. Тя е базирана на 
анализа на получените високоточни координати на точките и позволява 
да се повиши точността на оценката на линейните компоненти на 
преместване на точките получени в следствие на стохастични грешки 
при измерване, сезонни компоненти на преместване, действия 
предизвикани от сеизмични и следсеизмични процеси. Прилагането на 
методиката позволява да се моделира движението на отделните блокове 
и коректно да се отчетат крайните ефекти на деформация чрез тяхното 
влияние върху геодезическите измервания и мрежи както и да се 
направят следните изводи: 

1. Високоточните геодезически измервания се реализират в 4D, като три 
от компонентите са пространствените координати (x, y, z) а 
четвъртата е времето (t). Във времето точките от земната 
повърхност променят своето положение относно избрана 
координатна система, както и самата координатна система се 
деформира под действието на геодинамични процеси. За това е 
необходимо да се обръща особено внимание при избора на постоянна 
(отчетна) координатна система. 

2. Създаването на Международна земна референтан рамка (ITRF) 
позволява да се разглеждат резултати получени чрез използването на 
различни геодезически методи, в единна координатна система. Това 
предоставя възможност за изследване на абсолютните движения на 
земната повърхност. 

3. Построяването на геодезически модел на движението на отделните 
блокове в разломните зони, представлява анализ на скоростта на 
движение на точките от земната повърхност получени от 
геодезически данни. 

Въз основа на обобщените резултати от направения експеримент е 
предложен нов модел описващ процесите на формиране и еволюцията 
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на различните междублокови движения чрез единен подход на 
пространствено-времева интерпретация на големи масиви от 
геодезически наблюдения. Той се отличава с по-висока нагледност и 
информативност в сравнение с използваните до сега модели за 
визуализация на полето на преместване и деформация.  

От резултатите на проведения експеримент и анализа на 
публикуваните резултати от сеизмични и геодезически изследвания е 
показано, че епизодичните деформации, причинени от локални 
геодинамични процеси, имащи продължителност от няколко секунди до 
няколко месеца предизвикват нарушения в целостта на земната 
повърхност и оказват влияние върху геодезическите измервания и 
мрежи. 

Проведените научни изследвания позволяват да се отбележат 
възможности за бъдещо усъвършенстване на комплексните изследвания 
свързани с изучаването на геодинамичните процеси от природен и 
технически характер. Те могат да послужатза разширяване на 
математическите модели описващи структурата на променящото се 
напрегнато-деформирано състояние на геодинамичните обекти. 

От направените изследвания, анализи и получените резултати може 
да се направи извода, че поставените в началото цел и задачи на 
дисертационния труд са изпълнени. 
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V. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
При разработването на дисертационния труд са постигнати научно-

приложни и приложни приноси: 
 
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
1. Направен е обстоен анализ и критична оценка на геодезическите 

методи за следене на геодинамични процеси с цел избор на съвременен 
метод за установяване на геодинамични процеси и тяхното влияние 
върху геодезическите измервания и мрежи. Въз основа на направения 
обзор е предложен като най-подходящ на този етап и в близко бъдеще 
метода с използването на ГНСС.  

2. Разработена е методика за изследване на геодинамичните процеси 
чрез следене, математическа обработка на резултатите и 
възпроизвеждане на различното междублоково приплъзване и 
дефиниране на закономерности в промяната на състоянието им, в хода 
на тяхното формиране. 

3. Предложен е актуален геоинформационен модел на процесите на 
формиране и еволюцията на различните междублокови движения чрез 
единен подход на пространствено-времева интерпретация на големи 
масиви от геодезически наблюдения.  
 

ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
      4. Чрез извършените реални експериментални изследвания е 
потвърдено влиянието на протичащите във времето локални 
геодинамични процеси върху конфигурацията на елементите от 
геодезичните мрежи. 
      5. Идентифицираните модели на възникване и еволюция на 
различните режими на приплъзване в разломните зони и разработените 
основи на актуален геоинформационен модел могат да бъдат 
използвани при формирането и провеждането на научни и приложни 
изследвания. 
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VI. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА НА 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
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физически процеси. 9 с. Сборник научни трудове ФТН - „Геодезия” ШУ 
”Еп. К. Преславски” Технически науки т.IVЕ, стр 85-102, 2014.  

2. Янчев К. Изследване и анализ на резултати от определяне 
взаимното положение на точки от земната повърхност с различни 
геодезически методи и инструменти. 8 с. Научна конференция с 
международно участие "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г. 
Шумен. 

3. Янчев К., Андреев А.,  Резултати от геодезически измервания и 
изследвания с използването на ГНСС в района на струмската разломна 
зона - струмския и крупнишкия разлом. 6 с. Сборник научни трудове 
ФТН - „Геодезия” ШУ ”Еп. К. Преславски” Технически науки т.VIЕ, стр 
297-305, 2016. 

4. Янчев К. Изследване влиянието на геодинамичните процеси 
върху геодезическите ГНСС измервания. 6 с. Научна конференция с 
международно участие "МАТТЕХ 2016" - 11 - 13 ноември 2016 г. 
Шумен. 
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