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РЕЗЮМЕ 

Появата на свлачища е резултат от естествени или човешка дейност, но независимо от техния 

произход те променят ландшафта, разрушават инфраструктурата и в някои случаи дори 

водят до загуба на човешки животи. За да се оцени опасността от това явление данните от 

дистанционно изследвания от аеро и сателитни апаратурни комплекси се използват широко 

за наблюдение на движенията на земната повърхност през редовни интервали. Тези методи 

са по-евтини и отнемат по-малко време от теренните измерванията, а от друга страна и 

размерът на изследваните площи е по-голям. Това са причините за иницииране проучване на 

повърхностните деформации в района на свлачище „Фиш-Фиш“, разположено в северната 

част на Българското Черноморие. За създаване на карта на настъпилите в последните години 

премествания на земната повърхност в споменатата област бяха използвани два източника на 

данни - фотограметрични проучвания с безпилотна летателна система (БЛС) и изображения 

от сателитнобазиран радар със синтезирана апертура (РСА). Свлачището е заснето чрез 

фотограметричен метод през  юни 2019 и ноември 2020 г. и в резултат бяха създадени два 

цифрови модела на терена. Точността им позволи регистриране на повърхностните движения 

с висока пространствена разделителна способност, използвайки контролни точки 

разположени както вътре така и извън периметъра на свлачището. Сателитните данни от 

РСА са получени от двата сателита А и В от мисията Sentinel-1 и се предоставят безплатно от 

Европейската космическа агенция (ЕКА). Авторите обработиха РСА данни за същите 

периоди по метода на диференциалната интерферометрия, в които бяха направени 

проучванията с БЛС. Поради особеностите на конкретния терен беше възможно да се 

използват само РСА изображения от низходяща орбита. Резултатите от контролните точки за 

двата източника (БЛС и РСА) бяха сравнени и беше установена добра корелация между тях. 

Като окончателен продукт беше изготвена карта на свлачищната зона, изобразяваща 

регистрираните премествания на земята за изследвания период.  

ключови думи: свлачище „Фиш-Фиш“, БЛС, РСА 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Крайбрежната зона на североизточното Черноморие на България е един от регионите, които 

са били добре проучени през последните десетилетия, поради наличието на голям брой 

активни и потенциални съвременни свлачища. От направените геоложки проучвания в 
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споменатия регион повечето от свлачищата, разположени в него са със сложен характер. 

Крайбрежието от КК „Албена" до Балчик представлява древна свлачищна ивица с типична 

свлачищна геоморфология. Широчината и е около 600-700 м. Формирана е по склоновете на 

Добруджанското плато към морето. Характеризира се с редуване на множество позитивни 

форми на релефа - /баири, блокове, пакети/ и негативни, безотточни междублокови 

понижения, вторични свлачищни отстъпи и пукнатини [1].  

Едно от свлачищата, което се е активизирало през последните години, се намира във вилната 

зона „Фиш-Фиш“ близо до град Балчик. Съвременното му развитие и последните му 

активизации до голяма степен се дължат на антропогенните дейности (основно строителство 

на жилища и прилежащата инфраструктура), които са били извършвани през последните три 

десетилетия в тази област. Склонът, обхванат от свлачищните процеси във в.з. „Фиш-Фиш“ е 

част от древно, относително стабилизирано свлачище. Изграден е от свлечени песъчливи 

глини, както и жълто-кафяви, жълто-бежови, сиви, тъмно сивозелени глини които залягат 

върху ненарушени глини и глинести мергели тъмно сиви и светло зелени, слоисти със 

субхоризонтално залягане на пластовете - базис на свлачището[1]. Механизмът на свличане е 

преобладаващо делапсивен с оглед неговото развитие и разрастване по склона. През 

последните две-три години свлачището се развива като детрузивно, с по-големи 

премествания в горната и средната си част. Най-вероятната причина за активирането на това 

свлачище е увеличения приток на подземни води, което от своя страна води до покачване на 

нивата на подземните води през годините. Това заключение се потвърждава от 

дългосрочните визуални наблюдения на опустошителните процеси в района, където се 

намира изследваното свлачище [2] и [3]. 

 

Фигура 1. Снимка от района на свлачище „Фиш-фиш“ направена от авторите на 03.04.2019 г. 

Както беше обяснено по-горе, инженерно-геоложката структура на региона не може да 

възпрепятства по-нататъшното разширяване и активиране на това свлачище по склона към 

вилната зона и към пътя между КК „Албена“ и град Балчик. По този начин по-голяма област 

ще бъде засегната от него. Трябва да се отбележи, че повечето от деформациите на земната 

повърхност, регистрирани в настоящето изследване, са следствие от активизацията на 
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изследваната свлачищна зона, които са причинени главно от повишаване нивото на 

подземните води от дъждове и снеготопене, което влошава стабилността на склона. Основно 

препятствие за стабилизиране на движението на земята, посочено от местните власти за 

вилна зона „Фиш-Фиш“, е липсата на канализационни съоръжения за отвеждане на битова и 

дъждовна вода. Установено е, че инфилтрираната вода в земята  от случайни течове, както и 

от локални попивни ями, се задържа и влошава инженерно-геоложките и хидрогеоложките 

условия поради ниските филтрационни свойства на залягащите глини, което води до 

допълнително нарушаване на земните пластове по наклона [3]. 

2. МЕТОД И ДАННИ 

За постигане на целите поставени в това изследване бяха използвани два източника на данни 

за създаване на карти, отразяващи настъпилите повърхностни премествания в изследваната 

зона на свлачище „Фиш-Фиш“ – фотограметрични проучвания с безпилотна летателна 

система (квадрокоптер), допълнени от наземни RTK GNSS измервания и сателитни данни от 

РСА. Районът на свлачището е изследван чрез фотограметрични заснемания от БЛС два пъти 

- през юни 2019 г. и ноември 2020 г. За същия период бяха обработени и набор от РСА данни 

насочени към създаване на интерферометрични изображения, които бяха използвани като 

основен източник за извличане на информация относно протичащите земни движения в 

района на изследваното свлачище. 

2.1 БЛС ТЕХНОЛОГИЯ 

През последното десетилетие бързото и последователно развитие на технологията за 

безпилотни летателни системи (БЛС) за гражданска употреба с висока производителност и 

ниска цена, заедно с бързото развитие на нови подобрени CCD сензори по отношение на 

ефективността проправи пътя си за използване наравно с конвенционалните техники за 

моделиране и мониторинг на повърхността. Методите, използващи БЛС, се утвърдиха като 

ефективен инструмент за бързо получаване на пространствена информация за текущото 

състояние на свлачища за тяхното картографиране и мониторинг на изместването на 

нестабилни склонове, както и за предотвратяване на бедствия и оценка на опасностите. 

Предимствата при използването на фотограметрия на базата на БЛС могат да бъдат 

обобщени по следния начин: гъвкаво планиране на проучването; приложимост за работа в 

реално време; висока пространствена разделителна способност; ниски разходи на единица 

изследвана площ и най-важното е, че информацията може да бъде получена за 

високорискови среди без риск за персонала [4], [5] и [6].  

Цифровата фотограметрия е подход, който позволява реконструиране на релефа под формата 

на 3D модел, използвайки проверени и утвърдени алгоритми, като по този начин предоставя 

3D пространствена информация за характеристики на изследваните обекти и техни елементи, 

видими в две или повече изображения [7], [8]. Изображенията от БЛС са прецизно 

ориентирани и калибрирани, което позволява да се получат облаци от точки с висока 

разделителна способност, а от тях да се извличат цифрови модели на повърхността (DSM), 

ортофото и точно 3D представяне на обекти или повърхности. В конкретното изследване 

посредством специализирания софтуер Autel Explorer и при 80% надлъжно и напречно 

застъпване между съседни снимки бяха зададени два полетни плана, които да покрият цялата 

площ на свлачището. БЛС за получаване на изображения беше Autel EVO II 8k, оборудван с 
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цифров фотоапарат с 1/2" 48MP CMOS сензор, ъгъл на обхвата f/1.8 и фокусно разстояние 

еквивалентно на 25,6 мм, като по този начин се постига предварително изчислена 

пространствена разделителна способност на крайните цифрови продукти 1.5-1.8 cm/px. 

За георeфериране на регистрираните от БЛС фотограметричните изображения се използват 

наземни контролни точки (GCP), координирани с RTK GNSS измервания. Споменатите GCP 

бяха подходящо маркирани на повърхността и впоследствие използвани като 

фотограметрични знаци за по-нататъшно георефериране на необработените изображения. В 

резултат на двете кампании, през които бе извършено облитане на изследваната зона, бяха 

създадени два цифрови модела на повърхността (DSM), базирани на триизмерни облаци от 

точки, които бяха използвани за определяне на деформациите на земната повърхност, 

причинени от свлачищните процеси в изследваната зона (DSM, реконструирана от 

изображения, получени на 27 ноември 2020 г. е показано на фиг. 2c). 

 

   

a) b) с) 

Фигура 2. Модел от фотограметричното заснемане на свлачището „Фиш-Фиш“ от 27 ноември 2020 г. 

извършено от фирма „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД 

2.2 РСА данни и DInSAR обработка  

За да се постигнат целите на това изследване резултатите от измерванията с БЛС трябваше 

да бъдат допълнени от друг източник на информация за настъпилите премествания на 

земната повърхност. В този случай авторите използваха свободно предоставените от ЕКА 

РСА данни от мисията Sentinel-1 (S-1) [9], чиято основна задача е регистрирането на 

деформации по земната повърхност [10]. Следните съображения бяха взети в предвид при 

този избор: РСА данните са използвани широко за създаване на цифрови повърхностни 

модели (напр. SRTM, Copernicus DEM, ALOS PALSAR) като се използва принципът, 

предложен в [11] и като продукт от активен сензор те се регистрират независимо на 

метеорологичните условия. Това позволи използването на този надежден източник на 

пространствена информация, което позволява съвместното му използване с данни от други 

измервания. Трябва да се спомене, че използваният подход с РСА данни от S-1 е така 

наречената интерферометрия с повторно преминаване, което означава, че данните се 

регистрират на две различни дати от една и съща система. При използване на РСА данни от 
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сателити следва да се отчита и минималната продължителност на интервала от време между 

двата преминавания на сателита (в конкретния случай на S-1 най-краткият период е 6 дни), 

което означава, че не винаги е възможно сателитните данни да бъдат регистрирани в същия 

момент, в който са регистрирани и данните от БЛС . 

За да се осигури настоящото изследване с данни от РСА авторите създадоха собствен архив 

от всички изображения на РСА, които обхващат изследвания свлачищен регион за периода 

юни 2019 г. - декември 2020 г., състоящ се от 65 сцени на РСА. Това направи възможно да се 

изберат само тези двойки сцени, които биха могли да осигурят по-добри крайни резултати 

след тяхната интерферометрична обработка, от което в основна степен зависи качеството на 

получаваната в резултат на нея информация. Тъй като свлачищната зона е разположена на 

хълм, чийто наклон е към Черно море на практика е възможно да се използват само 

изображения от низходяща орбита на сателитите, тъй като обекта попада в т.нар. „радарна 

сянка“ и това беше едно от първоначалните ограничения при обработката на РСА данните за 

това изследване. Друг фактор с негативно влияние, с който авторите трябваше да се справят 

преди да започнат обработката на данните, беше декорелацията в интерферометричните 

изображения причинена от различното обемно разсейване от растителността в различните 

сезони, което не може да бъде пренебрегнато при радарни системи, работещи с C-обхвата 

(5.405 GHz ~ 5.6 cm). Това беше причината, поради която за обработка бяха използвани 

сцени от пролетен и есенен сезони. 

За обработка на РСА данни по DInSAR метод е необходимо те да бъдат регистрирани в 

интерферометричен режим на радара (Interferometric Wide swath) с VV поляризация и 

записани като комплексен продукт (т.е. включващи амплитуден и фазов сигнал). Този избор 

е направен, тъй като в този формат е включен и фазовия сигнал, запазвайки висока 

пространствената разделителна способност, като и двете условия са важни, тъй като без 

фазов сигнал не може да се получи интерферометрично изображение, докато високата 

пространствена разделителна способност позволява по-добро сравнение на резултатите от 

БЛС и сателита. По принцип за обработка на DInSAR са необходими две РСА сцени, 

регистрирани на две различни дати - едната от тях е посочена като първична (или главна), 

следващата като вторична (или подчинена), като вторична се регистрира съвместно с 

първичната с точност по-малка от размера на формирания пиксел. В процеса на 

интерферометричната обработка освен амплитудните и фазовите изображения записани в 

изходния продукт се формира има още един канал наречен кохерентност, чиито стойности са 

безразмерни и са в интервала [0;1]. Той се използва широко като мярка за качество на 

фазовия канал от интерферометрично изображение и е прието, че всички пиксели от фазовия 

канал със стойности за кохерентност над 0.3 (или по-високи) осигуряват надеждна 

информация по време на следващите етапи на обработка. Тъй като трябва да получим 

премествания на земната повърхност, които са възникнали между двете събития от РСА 

данни в изследваната област, от съществено значение е да извадим „приноса“ във фазовия 

сигнал от височината на терена, за което се използва външен ЦМР. Следващата важна 

стъпка, известна като разгъване на фазовия сигнал, е да се преобразуват стойностите на 

фазовия сигнал от интервала [0; 2π] в метрична единица, прилагайки вероятностен 

алгоритъм, който интегрира стойностите на пикселите във фазовия канал по затворени 

контури. Последният етап от обработката е да се трансформират получените данни в 

желаната координатна система. Трябва да се подчертае, че изчислените по DInSAR метод 

деформации на земната повърхност са по визирната линията на инструмента (LOS), т.е 
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промяната на разстоянието между сензора и земната повърхност, така че за получаване на 

абсолютните им стойности са необходими допълнителни данни за изследвания терен. 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

Фотограметричната обработка на всички изображения от двете проведени теренни 

измервания беше извършена в софтуера Pix4Dmapper съгласно стандартни процедури, както 

е посочено в ръководството на софтуера [12]. Изображенията от фотограметричното 

заснемане с БЛС бяха въведени в Pix4D за генериране на 2D и 3D повърхностни модели на 

изследваната област (виж Фигура 3).  

  

Фигура 3. 2D и 3D модели, получени от фотограметричното проучване на свлачището в района на 

свлачище „Фиш-Фиш“от кампанията на 22 юни 2019 г. 

 

Точността и детайлите на тези ЦМП позволяват регистриране на повърхностните движения с 

точност до сантиметър, като се използва нарочно установен набор от контролни точки (КТ), 

които са ясно различими и при двете реконструкции на терена въз основа на данните от БЛС. 

Някои от тях бяха разположени в зоната на свлачището, докато за други се приема, че са 

разположени на стабилен терен извън периметъра му (виж фиг.4). В таблица 1 по-долу са 

показани разликите между координатите на всички КТ и техните изчислени статистически 

данни (в червен цвят), установени с помощта на БЛС за периода юни 2019 г. - ноември 2020 

г. Въз основа на тях са оценени възникналите повърхностни премествания в изследвания 

район и може да се каже, че движението за по-голямата част от КТ е в посока към морето 

(определена от XY), докато за вертикалните е установено, че преместването е различно за 

всяка една КТ и поради това не може да се посочи конкретна стойност или тенденция, тъй 

като то се влияе от различни фактори като наличие на сгради, начин на строителство и др. 

Получените два реконструирани повърхностни цифрови модела от фотограметричните 

проучвания на района с БЛС осигуряват, наред с разликите между тях, добра основа за 

изследване развитието на това свлачище през споменатия период и  през следващите години. 

За да се изследва поведението на свлачището „Фиш-Фиш“ за по-дълъг период от време те 

може да се комбинират с резултати от геодезически измервания. Трябва да се подчертае, че 

използваният подход с БЛС е единственият начин за наблюдение на по-нататъшното 

активиране на някои части от това свлачище, тъй като както се вижда на фиг. 3 б) склоновете 

в някои негови зони са много стръмни и практически недостъпни за измервания на място. 
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Фигура 4 Местоположение на фотограметричните контролни точки  използвани за откриване на 

премествания на свлачища на „Фиш-Фиш“ от БЛС. 

Таблица 1 Премествания на контролните точки (КТ), определени чрез фотограметричен метод. 

КТ 

№ 

Координатни разлики 
Вектори на 

преместване КТ 

№ 

Координатни разлики 
Вектори на 

преместване 

ΔX [m] 
ΔY 

[m] 

ΔZ 

[m] 

2D 

[m] 

3D 

[m] 
ΔX [m] ΔY [m] 

ΔZ 

[m] 

2D 

[m] 

3D 

[m] 

20 -0.194 0.041 -0.061 0.198 0.207 36 -0.122 0.092 -0.128 0.153 0.199 

21 -0.165 0.021 0.053 0.166 0.175 37 -0.201 0.009 0.120 0.201 0.234 

22 -0.200 0.069 -0.009 0.212 0.212 38 -0.133 0.026 0.099 0.136 0.168 

23 -0.190 0.019 0.050 0.191 0.197 39 -0.177 0.006 0.083 0.177 0.196 

24 -0.182 0.012 -0.055 0.182 0.191 40 -0.193 -0.016 0.042 0.194 0.198 

25 -0.223 0.037 0.043 0.226 0.230 41 -0.196 0.014 0.072 0.196 0.209 

26 -0.167 0.055 0.129 0.176 0.218 42 -0.189 0.022 0.143 0.190 0.238 

27 -0.175 0.072 0.121 0.189 0.225 43 -0.157 0.052 0.206 0.165 0.264 

28 -0.140 0.018 -0.025 0.141 0.143 44 -0.122 0.030 0.215 0.126 0.249 

29 -0.174 0.024 -0.258 0.176 0.312 45 -0.197 0.054 -0.003 0.204 0.204 

30 -0.173 0.045 0.011 0.179 0.179 46 -0.149 0.094 0.095 0.176 0.200 

31 -0.142 0.084 -0.163 0.165 0.232 47 -0.175 0.038 -0.085 0.179 0.198 

32 -0.166 0.140 -0.207 0.217 0.300 48 -0.122 0.135 -0.075 0.182 0.197 

33 -0.149 0.122 -0.072 0.193 0.206 49 -0.115 -0.016 0.216 0.116 0.245 

34 -0.179 0.096 -0.098 0.203 0.226 50 -0.149 -0.073 0.139 0.166 0.216 

35 -0.164 0.088 -0.070 0.186 0.199       

            

      Min -0.223 -0.073 -0.258 0.116 0.143 

      Max -0.115 0.140 0.216 0.226 0.312 

      Avg -0.167 0.045 0.017 0.179 0.215 

      Stdev 0.027 0.046 0.120 0.025 0.034 

      Mode -0.122 -0.016 – – – 

Резултатите от обработката по DInSAR метод,описан в раздел 2.2, са получени от набора 

РСА данни от S-1 показани в Таблица 2 със свободно предоставения от ЕКА софтуер SNAP. 

Периодът от време за повторно преминаване при създаването на интерферограмите е избран 

така, че да съвпада максимално с регистрацията на данните от БЛС. Тъй като качеството на 

резултатите за обработка на РСА данни за целия период между двете заснемания с БЛС се 

очакваше да бъде ниско поради негативното въздействие на атмосферните процеси, авторите 
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разделиха споменатия период на по-кратки интервали. Този факт се потвърждава от ниските 

стойности за моделирана кохерентност за по-големите периоди (вж. Табл. 2 последните два 

реда) и по-високи за по-късите (останалите редове в Табл. 2). Изборът на времевите 

интервали трябваше да се реши с още един въпрос - намаляване на ефекта на растителността 

при обработката на РСА данни, за който е известно, че намалява кохерентността. Това 

доведе до избор на сцени пролет/есен (виж редове 1,4,7 Табл..2) с къса перпендикулярна 

базова линия. В това проучване беше изпълнена и още една задача - да се провери 

достоверността на резултатите от по-големи периоди, като се раздели един от тях на по-

кратки. Поради тази причина за периода 23 ноември 2019 г. - 14 юни 2020 г. бяха 

произведени три интерферометрични изображения за подинтервалите, както е показано на 

редове 2, 3 и 5 в Таблица 2. 

Таблица 2. Списък на S-1 сцени от орбита 36, които са били използвани при създаването на 

интерферометрични двойки заедно с началните параметри. 

 
Master Slave Satellites Track 

Bperp 

[m] 

Btemp 

[days] 

Modeled 

coherence 
1 20 Jun 2019 23 Nov 2019 S1A-S1A 36 35.59 156.0 0.83 
2 23 Nov 2019 22 Jan 2020 S1A-S1A 36 29.56 60 0.92 
3 23 Nov 2019 27 Apr 2020 S1A-S1A 36 33.75 156 0.86 
4 23 Nov2019 14 Jun 2020 S1A-S1A 36 24.30 204.0 0.80 
5 22 Jan 2020 27 Apr 2020 S1A-S1A 36 63.23 96 0.86 
6 27 Apr 2020 23 Dec 2020 S1A-S1A 36 8.62 240 0.77 
7 14 Jun 2020 23 Nov 2020 S1A-S1B 36 21.03 162.0 0.83 
8 20 Jun 2019 14 Jun 2020 S1A-S1A 36 11.81 360.0 0.66 
9 20 Jun 2019 23 Nov 2020 S1A-S1B 36 33.75 522.0 0.51 

 

Фигура 5. Регистрирани премествания по крайбрежната зона на Северното Черноморие на България от 

интерферометрична двойка за периода 14 юни 2020 г. – 23 ноември 2020 г. от низходяща орбита 36. (Тази 

фигура показва модифицирани данни получени от програма „Коперник“.) 

На фигура 5 е показана обработена сцена по DInSAR, която обхваща крайбрежната зона 
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между Варна и нос Калиакра, където се намира и изследваното свлачище. Може да се 

отбележи, че голяма част от изображението е декорелирано, тъй като в този регион по-

голямата част от класовете земна покритие принадлежат на селскостопански площи, които 

променят своите разсейващи свойства в рамките на периода, за който то е получено. Но за 

тясната ивица (широка около 20 км), която следва линията на морския бряг, фазовият сигнал 

показва добро качество (висока кохерентност), което от своя страна означава, че за по-малки 

области разположени в нея информацията получена след етапа на разгъването й може да се 

счита за надеждна. Това е причината авторите да решат да се съсредоточат върху малка зона 

около свлачището, което е в пълно съответствие с твърдението от [13], че изолирани части с 

висока кохерентност могат да бъдат разгърнати правилно, докато резултатът за по-големите 

области няма да бъде точен. Резултатите са изобразени на фигура 6 по-долу, където са 

обобщени извадките от обработените интерферометрични двойки изброени в Табл. 1, които 

включват зоната на свлачище „Фиш-Фиш“, където регистрираните измествания са 

обозначени с различни цветове. Трябва да се отчете, че стойностите на изместването са в 

LOS и не могат да бъдат директно сравнени с тези от проучванията на БЛС. Въпреки това и 

двата резултата потвърждават цялостното поведение на повърхностните измествания в 

зоната на свлачището. 

  
Изследвана зона в Google Earth Преместване_20Jun2019_23Nov2019 

  
Преместване _23Nov19_14Jun20 Преместване _20Jun19_23Nov20 
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Преместване _20Jun19_14Jun20 Преместване _14Jun20_23Nov20 

  
Преместване _22Jan2020_27Apr2020 Преместване _23Nov2019_22Jan2020 

  
Преместване _23Nov2019_27Apr2020 Преместване _27Apr2020_23Dec2020 

Фигура 6. Премествания в свлачище „Фиш-Фиш“, получени от обработените интерферометрични 

изображения след тяхното разгъване насложени над растер от GoogleEarth. (Тази фигура показва 

модифицирани данни получени от програма „Коперник“.) 

Фигура 7 по-долу е увеличен мащаб на изследвания район от интерферометрични 

изображения, получени за интервалите 20Jun19/14Jun20 (вляво) и 14Jun20/23Nov20 (вдясно), 

включващи и КТ използвани при фотограметричния метод (вж. Фигура 4). Трябва да се 

подчертае, че някои пиксели на интерферометричните изображения съдържат повече от една 

КТ, което се дължи на по-ниската им пространствена разделителна способност (14 х 14 m). 
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Интересен факт е, че дори моделираната кохерентност за лявото изображение е ниска за 

цялата под-сцена на РСА за областта на свлачището има повече пиксели със стойности на 

кохерентност над прага от 0.3, отколкото за дясното изображение, което моделираната 

кохерентност е по-висока. Този факт подкрепя твърдението, че въпреки че кохерентността за 

конкретна подсцена е ниска, си струва да се проучи дали за по-малка изследвана площ 

стойностите на кохерентност в нея биха могли да бъдат подходящи за фазово разгъване, като 

по този начин се получи надеждна информация за тази област. 

  

Фигура 7. Премествания в свлачище „Фиш-Фиш“ получени от  интерферометрични изображения и КТ 

от БЛС намиращи се в него. 

Крайните резултати, получени от DinSAR обработката на РСА данните са включени в 

Таблица 3. В нея се предоставя информацията получена от обработените интерферометрични 

изображения на базата на разгънатия фазов сигнал за регистрираните движения на земната 

повърхност в излседвания район за периода на всяко изображение. За тази цел за всяка КТ 

(вж. Фигури 4-7) е извлечена стойността на пиксела от съответното от интерферометрично 

изображение, а в същата таблица са показани номера на КТ и изместванията по LOS.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

В рамките на това изследване беше показана приложимостта на съвместно използване на 

данни от фотограметрични проучвания с БЛС и резултати от DInSAR обработка на 

сателитни РСА данни за изследване на поведението на преместванията на земята, които са 

резултат от бавно движещо се свлачище. Два факта бяха потвърдени с двата използвани 

метода - посоката на движение е в източна посока към наклона на морския бряг, а скоростта 

на движението за периода е около 10 см/годишно за някои от КТ. От безпилотни летателни 

системи освен споменатата информация са получени два модела на повърхността, които 

могат да бъдат използвани за по-нататъшна инвентаризация и картографиране на свлачища в 

този регион, както и за предоставяне на актуализирана информация на местните власти. 

Може да се каже, че комбинираното използване на двата метода използва по-честото 

преминаване на сателита, което позволява получаване на информация за неочаквано 
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активиране на свлачище с добра пространствена разделителна способност, докато БЛС 

доставят данни с точност до няколко сантиметър, но зависят от метеорологичните условия за 

тяхното получаване. Всичко казано по-горе мотивира авторите да продължат работата си в 

тази специфична зона, тъй като информацията, която ще бъде получена може да бъде 

полезна за широк кръг от професионалисти, учени, както и на широка общественост. 

Таблица 3 Измествания в LOS, получени от интерферометричните изображения за района на свлачище 

„Фиш-Фиш“. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Това проучване е проведено с финансова подкрепа на българския ФНИ по Проект № KП-06-

ОПР 06/1 14.12.2018 г., „Мониторинг на свлачищните процеси по Северното Черноморие на 

България чрез съвместно използване на данни от глобални навигационни спътникови 

системи и интерферометрични изображения от радар със синтетична апертура ”.  
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