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GPS технологията позлволява изучаване на съ-
временната тектоника, защото дава количестве-
ни оценки за съвременните движения на земната 
кора. GPS данните дават добра възможност да се 
изучават съвременните геодинамични процеси, 
но остава въпроса колко назад във времето мо-
гат да се интерполират получените резултати. 
Комбинирането на триангулачни измервания от 
двадесетте години на миналия век с GPS измер-
вания извършени през последното десетилетие 
може да даде отчасти отговор на този въпрос 
(Kotzev et al., 2005).

В настоящата работа е изследвана една възмож-зследвана една възмож-
ност за комбиниране на GPS с ъглови измервания 
на точки от триангулачна мрежа на България из-
вършени през перида 1923–1930 г., за получаване 
на съвременни хоризонтални движения и напреже-
ния на земната кора в района на Централна западна 
България. Този район е от особен интерес поради 
високата плътност на населението и голямата кон-
центрация на промишлени ресурси. В обработката 
са използвани измервания на Държавната триан-
гулачна мрежа I клас на осем точки в района на 
Централна западна България (Йовев, 2007) и GPS 
измервания извършени в рамките на съвместен 
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analysis can contribute to estimation the crustal strain even in areas with low rate of deformation and to constrain 
the recent tectonics.
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проект на Централната лаборатория по висша гео-
дезия (ЦЛВГ) и Масачузетския технологичен ин-
ститут MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
в периода 1997–2006 г. – общо 15 точки (Kotzev 
et al., 2006). Извършена е съвместна обработка и 
анализ на GPS и ъгловите измервания и са полу- и ъгловите измервания и са полу-
чени стойностите на напреженията в основните 
направления (фиг. 1) по метода описан от Feigl 
et аl. (1995).

Получените хоризонтални скорости (Димитров, 
Георгиев, 2010) и напреженията (фиг. 1) се съгла-) и напреженията (фиг. 1) се съгла-фиг. 1) се съгла-иг. 1) се съгла-се съгла-
суват добре с полето на хоризонталните скорости в 
България и югозападната част на Балканския полу-
остров (Kotzev et al., 2008; Георгиев, 2010). Общото 
движение на точките в района на Централна запад-
на България е в посока юг, което е в съгласие с 
екстензионното движение на Южна България и 
Северна Гърция – Южнобалканската екстензионна 
област (Burchfiel et al., 2000).

Резултатите от съвместната обработка на кла-
сическите и GPS измерванията показват възмож- измерванията показват възмож-измерванията показват възмож-
ността да се определят скорости и напрежения на 
земната кора в райони с относително слаби дефор-
мации, като същевременно допринасят за изясня-
ване на тектонската обстановка.
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Фиг. 1. Принципни оси на напреженията в района на централна Западна България получени от съвместната обработка на GPS и 
триангулачни измервания
Стрелките сочещи навътре показват компресия, а тези сочещи навън – екстензия. Точките номерирани с цифри са триангулачни, а тези с 
имена – GPS точки с две и повече епохи на измерване.
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