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Abstract 
The terrain deformations in urban and industrial areas pose serious risk to human lives and cause significant economic 
losses. One modern method to register them is to use information produced by processing data acquired by satellite 
borne synthetic aperture radar (SAR). In order to produce this information large time series of SAR data processed by 
DInSAR method should be available. Thanks to the open data policy of ESA from continuous and regular SAR data 
acquisitions it was made possible to assess the ongoing surface displacements in the region of the town of Pernik, 
Bulgaria. In this region a large number of mining and industrial plants are located mainly dealing with coal and steel 
production and processing serviced by a railways and highways. Also the density of the population in the area is high 
and for this reason to have large residential and utility areas as well. All mentioned industrial, infrastructural and urban 
sites could be heavily affected by slow ground movements in case those are not properly and timely monitored. This is 
the reason the authors created short time series with information produced from ascending and descending orbits of 
Sentinel-1 mission to assess the ongoing geodynamic processes in this region. Those results could be used by the local 
authorities to prepare plans for mitigation of those unfavourable impacts.  
 
 
Оценка на земните премествания в урбанизирани и промишлени райони посредством 
DInSAR времева серия  
 
Христо Николов1, Мила Атанасова2 

 
1 Институт за космически изследвания и технологии; ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1, София 1113; e-mail: hristo@stil.bas.bg  
2 Национален институт по геофизика, геодезия и география; Българска академия на науките, София 1113, ул. "Акад. Георги  
Бончев" бл. 3, София 1113, България; e-mail: mila_at_zl@abv.bg 
 
Ключови думи: деформации на земната кора, DinSAR, времева серия, техногенни дейности 
 
 
Резюме 
Текст на резюмето до половин страница. 
Деформациите на терена в градски и индустриални зони представляват сериозен риск за човешкия живот и 
причиняват значителни икономически загуби. Един съвременен метод за тяхното регистриране е използването 
на информация, получена чрез обработка на данни получени от сателитенoбазирани радари със синтезирана 
апертура (РСА). За да се получи тази информация е необходимо да са има големи времеви редове от тези данни, 
обработени по метод DInSAR. Благодарение на политиката за отворени данни на ESA от непрекъснато и 
регулярно регистриране на данни от РСА стана възможно да се направят оценки на текущите премествания на 
земната повърхност в района на град Перник. В този регион са разположени голям брой минни и промишлени 
предприятия, занимаващи се главно с производство и преработка на въглища и стомана, които са обслужвани 
от железопътни линии и магистрали. Също така плътността на населението в района е висока и поради тази 
причина там има и големи жилищни площи и обслужващата ги инфраструктура. Всички споменати 
промишлени, инфраструктурни и градски обекти могат да бъдат силно засегнати от бавни движения на земната 
кора, ако те не са правилно проследени във времето. Това е причината авторите да създадат кратки времеви 
редове с информация за тях получена от възходящи и низходящи орбити на мисията Sentinel-1 за да оценят 
протичащите геодинамични процеси в този регион. Тези резултати могат да бъдат използвани от местните 
власти за изготвяне на планове за смекчаване на тези неблагоприятни въздействия. 
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