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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на разширено заседание 

на Катедрата по археология при Историческия факултет на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски” на 19.12.2011 г. 

 

Дисертацията е структурирана в две части – Текст и Приложения. Текстът се 

състои от въведение, пет глави, заключение и библиография, общо 205 страници. 

Цитирани са 209 литературни източника. Приложенията са 186 на брой и включват 

карти, планове, разрези, тримерни изображения, криви на физични величини и 

снимков материал. 
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 2 
Въведение 

Нуждата от разработването на ефективни методи за документиране и опазване на 

културно-историческото наследство води до прилагането на геофизичните методи при 

търсене и проучване на археологически обекти. 

Същността на геофизичните изследвания се състои в регистриране на погребани 

структури въз основа на направени на земната повърхност измервания на естествени 

или изкуствено създадени физични полета. Повечето геофизични методи използвани 

днес за археологически цели са разработени първоначално за нуждите на 

проучвателната и инженерната геология. И докато базовите физически принципи са 

едни и същи, малката дълбочина, съчетана с относително малките размери на 

археологическите структури са един тест за законите на физиката до граници, с които 

“нормалните” геофизици рядко се налага да се съобразяват. Изследването на тези 

конкретни проблеми е довело до развитието на една под-дисциплина наричана днес 

“археологическа геофизика”. 

Особено видимо е развитието на археологическата геофизика през последните 

две-три десетилетия, когато тя се наложи в световен мащаб като неделима част от 

процеса на полевите археологически изследвания. Общите трудове по темата обаче, 

все още са единици, като обикновено отразяват нивото, което е достигнато в Западна 

Европа. Мястото на археологическата геофизика в българската археология също може 

да се счита за утвърдено. Докладвани са вече редица примери от проучвания на 

отделни обекти в България. Сред тях най-многобройни и приносни са проучванията на 

надгробни могили. В същото време, общите изследвания, дискутиращи приложението 

на геофизиката и особеностите при проучване на различни видове обекти в България 

липсват. Има публикувани няколко кратки статии, които обаче освен, че са вече 

остарели, разглеждат по-скоро теоретичните възможности за използването на някои от 

геофизичните методи, като отделят място и на проблеми от организационен и 

технически характер. В същото време, натрупаната база данни от изследванията на 

надгробни могили в България позволява да се направи едно обобщение върху 

методиката на тяхното проучване. Още повече, че публикациите за подобни 

изследвания в световен мащаб са оскъдни, като в обобщителните трудове върху 

археологическата геофизика могилите отсъстват като потенциален обект на 

проучване. 
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Целите поставени пред настоящото изследване са няколко: 

1. Да се направи преглед на историята и състоянието на геофизичните проучвания на 

археологически обекти в България и да се съпостави с тяхното развитие в Европа и 

света. 

2. Да се направи критична оценка за възможностите на различните видове геофизични 

методи при прилагането им в археологията и с примери да се демонстрират 

преимуществата на комплекса от геомагнитно и електросъпротивително картиране и 

двумерна и тримерна електросъпротивителна томография при проучването на 

различни типове археологически обекти. 

3. Да се обоснове ефективна методика за най-пълноценно проучване на едни от най-

атрактивните паметници по нашите земи от древността – тракийските надгробни 

могили и с примери да се демонстрират резултатите от прилагането й. 

 

За постигане на поставените цели беше необходимо да се решат няколко задачи: 

1. Да се съберат наличните публикувани примери за геофизични проучвания в 

България, както и основните такива от водещите в това отношение страни. 

2. Да се разгледат теоретичните възможности и примерите от приложението на 

различните геофизични методи при проучване на археологически обекти. 

3. Да се анализират проучванията с основните геофизични методи – геомагнитния и 

електросъпротивителния на различни обекти от България като резултатите се сравнят 

с тези от проведените археологически разкопки и по този начин да се направи оценка 

на ефективността им. 

4. Да се разгледат и анализират възможно най-голям брой публикувани и 

непубликувани примери за геофизични проучвания на тракийски надгробни могили от 

България, както и на такива от проучванията на надгробни могили от други краища на 

света. 

5. Да се направи преглед на тракийските могили от формална гледна точка, както и на 

видовете гробни и други конструкции, които се срещат под могилните насипи. 

6. Чрез моделни изчисления (решаване на правата задача на геофизиката) да се оценят 

теоретичните възможности и ограничения на основните геофизични методи – 

електросъпротивителния и геомагнитния при регистрирането на различни гробни 

съоръжения. 
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7. Да се предложи комплексна методика за провеждане на проучванията на тракийски 

надгробни могили. 

8. Да се анализират проучванията на възможно най-голям брой могили, като 

резултатите се сравнят с тези от извършените археологически разкопки и по този 

начин да се направи оценка за ефективността на предложената методика. 

Териториалните и хронологични рамки на проучваните обекти са оставени 

отворени. Това се дължи основно на факта, че геофизикът не може лично да избира, 

къде и кои обекти да изследва, а това се прави въз основа на личната преценка на 

съответните водещи археолози. От друга страна, през последните години основните 

обекти, предмет на геофизично проучване, са във връзка със спасителните разкопки по 

инфраструктурните проекти. Т. е., те са съсредоточени там, където в момента 

държавата или частни инвеститори имат намерение да строят, при което вероятността 

да се засегне обект от ранния неолит, например, или от късната античност е една и 

съща. 

 

І. Поява и развитие на археологическата геофизика. 

В първа глава на представения труд е направен кратък обзор на развитието на 

археологическата геофизика в световен мащаб и на този фон е поставено състоянието 

й в България. 

Първите успешни опити с резистивиметри и протонни магнитометри за 

проучването на археологически обекти са направени в Англия скоро след края на 

Втората световна война. Добрите резултати дават тласък за използването на 

геофизичните методи и в другите развити индустриални държави – Италия, Франция и 

Западна Германия, а по-късно и в голяма част от останалите европейски страни. 

Прилагат се основно електросъпротивителният и геомагнитният метод. Извършват се 

и опитни електромагнитни, гравиметрични и сеизмични проучвания. През 60-те 

години на ХХ в. се появяват и първите образци на флуксгейт и оптично-

абсорбционните магнитометри. Развитието на археологическата геофизика през 70-те 

и началото на 80-те години на века е белязано от известен застой. Основна причина за 

това е, че наличните уреди, а оттам и самите проучвания, са все още много скъпи и 

бавни и не могат да отговорят на нуждите на археолозите от картирането на големи 

площи за кратко време. Освен това, поради липсата на все още достатъчно натрупан 
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опит, често се прилагат неподходящи за конкретните условия техники и, оттам, се 

получават лоши или трудни за интерпретация резултати. След средата на 80-те 

прилагането на геофизичните методи бележи бурно развитие, което ги налага като 

интегрална част от археологическите проучвания. То е свързано преди всичко с 

нововъведенията в областта на електрониката и микрокомпютърната техника, с 

разработването на уреди и компютърни програми, предназначени специално за 

приложение в археологията, както и с осъзнатата от археолозите необходимост от 

подобен род изследвания. Това е и времето, в което се правят първите опити за 

използване на георадарите за проучване на археологически обекти. 

Първите стъпки в приложение на геофизичните методи, извършени от български 

специалисти в началото на 70-те години на ХХ в., са свързани с имената на Вера 

Иванова, Стайко Пищалов, Петър Ставрев, Ради Радков, Илиян Катевски, Веселин 

Янев, Лидия Никова, Стоян Авдев и Иван Джаков, които са и пионерите на този тип 

изследвания у нас. Правят се основно електросъпротивителни и в много по-малка 

степен геомагнитни опитно-методични проучвания, които не надхвърлят 

експерименталния етап. Всъщност, до началото на 80-те години на миналия век 

въобще не може да се говори за такова понятие като „българска археологическа 

геофизика”. Едва след това започва истинското навлизане на геофизичните методи в 

българската археология. То е свързано с дейността на двете новосъздадени 

лаборатории: Лабораторията за инструментални методи в геотехниката и археологията 

към Лабораторията по геотехника на БАН с ръководител Илиян Катевски и 

Лабораторията по археометрия към Института по тракология, под ръководството на 

Августин Петков. Първата насочва усилията си предимно към проучване на надгробни 

могили, а втората – към въздушни и морски (основно сонарни) изследвания. 

Съпоставката между развитието на археологическата геофизика в света и 

състоянието й в България след началото на 90-те години на ХХ в. показва, че с 

изключение на проучванията на надгробни могили, българската археологическа 

геофизика изостава от световното ниво. Проучванията на селищни обекти са сведени 

до минимум. Това се дължи преди всичко на липсата на съвременна апаратура. Едва 

след 2006 г., с набавянето на последните модели магнитометри и резистивиметри, 

окомплектовани с подходящи периферни устройства и програмно обезпечение, 

нивото на извършваните геофизични проучвания на археологически обекти в 
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България до голяма степен съответства на световното. Нещо повече, прилаганата вече 

от няколко години у нас двумерна и тримерна електросъпротивителна томография е 

извън възможностите и компетенциите на голяма част от екипите, занимаващи се с 

изследвания в областта на археологията. 

 

ІІ. Основни геофизични методи и възможностите им за приложение в 

археологията. 

В първата част на тази глава е направен преглед на основните геофизични методи 

с оценка на възможностите за тяхното приложение в археологията. Основно място е 

отделено на геомагнитния и електросъпротивителния метод. Специално внимание е 

обърнато на последната новост в археологическата геофизика – високочестотните 

електромагнитни уреди известни като „георадари”. 

Полезната информация получавана при геофизичните проучвания е резултат на 

съществуващите разлики във физичните свойства на археологическите структури и 

вместващата среда (най-често това е повърхностният почвен слой), които могат да 

бъдат отчетени в процеса на самото измерване. В зависимост от това дали разчитат на 

изкуствено създадени или естествено съществуващи физични полета, геофизичните 

методи на проучване могат да бъдат разделени най-общо в две категории – активни 

(електросъпротивителен, електромагнитни, сеизмичен) и пасивни (геомагнитен, 

гравиметричен, геотермичен, радиометричен). 

Практически всички изброени методи в по-голяма или по-малка степен са били 

прилагани за целите на археологията. В крайна сметка едни са се оказали с по-големи 

възможности в тази конкретна област, други все още са в процес на оценка, а трети за 

момента са приети за неподходящи. Така например, сеизмичният метод, със сигурност 

най-широко използваният метод в проучвателната и инженерната геология, намира 

много малко приложение при изследването на археологически обекти. 

Електросъпротивителният метод се базира на пропускане в земята на прав или 

с много ниска честота (от порядъка на няколко Hz) електрически ток и измерване на 

измененията на електрическото съпротивление предизвикани от археологически 

останки. Структурите, които успешно могат да бъдат регистрирани с 

електросъпротивителния метод са стени или останки от стени, каменни натрупвания, 

паважи и пътни настилки, кухини и тунели, ями и ровове, цистови гробове и 
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саркофази. Широкото приложение на метода в археологията се дължи на няколко 

факта. Преди всичко той е много подходящ за бързо картиране на плитко разположени 

структури. Цената на оборудването е ниска, а обичайните процедури за обработка на 

данните – сравнително прости. В същото време методът е много „гъвкав” – с едно и 

също оборудване могат да се изследват дълбочини от няколко десетки сантиметра до 

няколко метра. 
Геомагнитният метод се основава на регистрирането на аномалиите на земното 

магнитно поле, предизвикани от разликите в магнитните свойства (магнитна 

възприемчивост и остатъчна намагнитеност) между погребаните структури и 

вместващата ги среда. С геомагнитния метод могат успешно да бъдат локализирани 

изключително разнообразни археологически структури: ровове, гробни и култови ями, 

керамични и металургични пещи, огнища, струпвания от шлаки, битова и строителна 

керамика, останки от кирпичени сгради, останки от опожарени глинобитни или 

каменни постройки, каменни или тухлени стени, негативи от основи на стени, железни 

предмети. Ефективността на метода е най-висока при регистриране на обекти 

разположени на дълбочина до 1 м. Затова пък той успешно посреща нуждите от 

покриване на големи площи за минимално време. 

Електромагнитните методи се базират на излъчване на електромагнитни вълни 

чрез една предавателна антена и регистриране на отразения сигнал от друга, приемна 

антена. Уредите от тази група работят с електромагнитни вълни с честота от порядъка 

на няколко kHZ. Могат да се използват за регистриране на обекти, отличаващи се със 

своята по-висока електропроводимост и магнитна възприемчивост в сравнение с 

вместващата ги среда, като големи метални предмети, ровове, ями, металургични и 

керамични пещи. Качеството на измерванията, обаче, може да се влияе силно от 

пречещи фактори, като промени във физичните свойства на почвата и близките 

геоложки пластове и електрически смутители, например от електрически проводници 

или от атмосферни източници, което ограничава използването на този вид уреди. 

Поради това, че не се нуждаят от контакт с повърхността в процеса на измерването, те 

могат да се окажат подходящи при наличието на много сухи повърхностни отложения, 

например в пустинни условия, т. е., когато е възпрепятствано използването на 

електросъпротивителния метод. 



 8 
Георадарът е може би най-важното техническо нововъведение за проучване на 

археологически обекти от последните десетилетия на ХХ век. Това е проучвателна 

система, която използва високочестотни електромагнитни вълни (от няколко десетки 

до няколкостотин MHz). Използването му се базира се на различия в относителна 

диелектрична възприемчивост (способността за провеждане на електромагнитните 

вълни) на търсените структури и вместващата ги среда. Прилаган в подходящи 

условия той може да демонстрира много висока разделителна способност и 

дълбочинност. За съжаление, възможностите на георадара за регистриране на 

различни по своя характер археологически структури са в процес на оценка. Все още 

ограниченото му използване в археологията се дължи на ниската скорост на 

провеждане на полевите измервания, високата цена на оборудването и сложните 

процедури за обработка на данните. Освен това, георадарните измервания са 

възпрепятствани и от редица пречещи фактори, като наличието на нееднородности с 

размери от порядъка на дължината на вълната и повърхностни наслаги с висока 

електропроводимост, като например влажни или глинести почви, което може да 

направи тези изследвания напълно неприложими. Въпреки че георадарните 

проучвания са по-скъпи от „конвенционалните” (електросъпротивителни и 

геомагнитни), те предоставят уникална възможност за бърза оценка на дълбочината на 

залягане на обектите. Георадарите може да се окажат единствените уреди, които могат 

да се използват в някои по-сложни ситуации, например при проучвания в населени 

места или в рамките на съществуващи сгради. 

Сеизмичният метод използва регистрирането на отразените или пречупени от 

погребани структури изкуствено създадени сеизмични вълни. Физичните основи на 

сеизмичния метод се базират на различните еластични свойства (скорост на 

разпространение и вълново съпротивление на сеизмичните вълни) на обектите и 

вместващата ги среда. В повечето случаи, размерите на търсените археологически 

обекти са извън разрешаващата способност на метода. Успешно е приложението му 

при отделяне на големи дълбоко залягащи структури като древни ровове и канали. 

Гравиметричният метод се базира на измерването на отклоненията на 

гравитационното поле на земята предизвикани от различия в плътността на погребани 

структури и вместващата ги среда. Методът е бавен като процес на измерване, а в 

същото време е свързан със сложни процедури за обработка на данните. Освен това, 
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като правило, гравитационните аномалии предизвикани от археологически обекти са 

толкова слаби, че са на границите на възможностите даже и на най-съвременните 

лазерни гравиметри. Последните пък, от своя страна, са няколко пъти по-скъпи от най-

скъпите от останалите геофизични уреди използвани в археологията. Въпреки че 

приложението на гравиметричния метод в археологията е ограничено, той може да се 

използва в някои благоприятни случаи, като например търсенето на подземни каверни 

или други големи кухини.  

Геотермичният метод използва измерването на промени в температурата на 

земната повърхност, предизвикани от погребани структури, които притежават 

температурен капацитет и проводимост различени от тези на вместващата среда. 

Методът е все още в етап на разработване и оценка на ефективността в областта на 

археологията. 

Радиометричният метод се базира на регистрирането на аномалии в естествената 

радиоактивност предизвикани от археологически структури. Публикуваните примери, 

по които може да се съди за възможностите му, са изключително малко и са главно 

върху изследването на естественото гама излъчване на изотопите на калия, урана и 

тория. 

 

Във втората част на тази глава е разгледана методиката на геомагнитните и 

електросъпротивителните проучвания на археологически обекти като апаратура, 

мрежа на измерване и обработката на данните. 

Най-широко приложение при геофизичното проучване на археологически обекти 

намират геомагнитният и електросъпротивителния метод. Прецизността на 

използваната апаратура, методиката на провеждане на полевите измервания, както и 

програмните продукти за обработка на данните са на ниво, което позволява да се 

посрещнат нуждите на археолозите от бързо и евтино картиране на разнообразни по 

своя характер археологически обекти с плитко разположени (в рамките на първия 

метър) структури. От друга страна, чрез прилагането на непрекъснатото вертикално 

електрическо сондиране (НВЕС), известно още като двумерна и тримерна 

електросъпротивителна томография (2D и 3D ЕСТ), може да се получи информация за 

структури, разположени на много по-голяма дълбочина. 
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Основните уреди на геомагнитното проучване са флуксгейт (известни още като 

ферозондови) и оптично-абсорбционните градиометри. Градиометричната 

конфигурация осигурява едновременното елиминиране на дневните вариации на 

магнитното поле на земята и регионалния „фон” от по-дълбоко залягащи геоложки 

смутители, при което се регистрират само отклоненията предизвикани от 

археологическите структури. Използването на магнитометри измерващи тоталния 

интензитет на магнитното поле, като протонните или оптично-абсорбционните с една 

измервателна сонда, е сведено до минимум. По принцип оптично-абсорбционните 

имат по-висока точност от флуксгейт магнитометрите. Практически обаче, при едни 

обичайни условия, разликата между двата типа инструменти в способността им да 

регистрират археологически структури е сравнително минимална. По-високата 

точност на оптично-абсорбционните магнитометри обикновено е ограничена от 

смущенията предизвикани от самия състав на почвата. 

За извършване на измерванията докладвани в настоящото изследване е използван 

флуксгейт градиометър Grad 601-1 на английската фирма Bartington Instruments. В 

зависимост от избрания обхват максималната ефективна резолюция на Grad 601 е 

между 0.03 и 0.1 nT  

Мрежата на измерване е правоъгълна, ориентирана по посоките на света (каквато 

е нормалната ориентация на план-квадратната мрежа при археологическите разкопки). 

Обикновено измерванията се правят по профилите по зигзаговидна схема, с която 

площното покриване е най-бързо. Гъстота на измервателните точки е от 1х0.25 м до 

0.5х0.125 м. 

Обработката на измерванията от геомагнитните проучвания се налага за 

отстраняване пречещото влияние на различни фактори, коригиране на грешки на 

оператора и елиминиране на апаратурния дрейф. По този начин се подобрява 

качеството на получените данни и се избягва възможността за пропускане на слаби 

аномалии, каквито са тези предизвикани от археологическите структури. За 

извършването на тази обработка обикновено се използват специализирани програми 

като ArcheoSurveyor на DW Consulting, която е използвана в случая, или Geoplot на 

Geoscan Research. В дисертацията са разгледани накратко основните процедури 

заложени в тези програми, като Clip, DeStagger, DeStripe, и др  
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Степента на използване на електросъпротивителния метод е ограничена от 

нуждата от галваничен контакт между електродите и земната повърхност. При 

картиращите проучвания най-предпочитана е двуелектродната схема, при която 

едната двойка електроди е неподвижно разположена условно в безкрайността, докато 

другата двойка е подвижна и всъщност чрез нея се извършват измерванията. 

Обикновено разстоянието между подвижните електроди е 0.5 или 1 м, при също 

такова разстояние между профилите и измервателните точки по тях. Дълбочинността 

на схемата е в рамките на първия метър. Опитът за повишаване на дълбочинността, 

чрез увеличаване на разстоянието между подвижната двойка електроди, води до 

намаляване на хоризонталната резолюция. Затова при търсене на по-голяма 

дълбочинност, особено в случаите на провеждане на измервания по метода НВЕС е 

удачно използването на други стандартни схеми, като Венер, Шлюмберже, диполна и 

триелектродна. При НВЕС измерванията по профилните линии се извършват с много 

на брой дължини на електродната схема, при което дълбочината на проучване 

постепенно се увеличава. Получените данни се обработват с т. нар. инверсионни 

програми (инверсионно моделиране), които в резултат дават вертикален разрез на 

електрическото съпротивление. Ако се комбинират много на брой успоредни профили 

с измервания по метода НВЕС, резултатът от инверсионното моделиране ще бъде 

тримерен модел на разпределението на съпротивлението в дълбочина. 

За извършване на съпротивителните проучвания докладвани в настоящото 

изследване е използван резистивиметърът 4-Point Light hp на LGM-Lippmann, 

Германия. Той измерва директно привидното електрическо съпротивление. Работи с 

нискочестотни правоъгълни импулси, при което се неутрализира естествената 

поляризация на електродите и се филтрират промишлените смущения. Конструиран е 

за работа както в картиращ режим с двуелектродна схема, така и за НВЕС, като 

поддържа всички останали електродни конфигурации. За да могат да бъдат 

използвани най-пълноценно тези възможности на уреда бяха изработени периферни 

устройства: електродна рамка за подвижните електроди с разстояния 0.5 и 1 м за 

измерване с двуелектродна схема, както и многожилни кабели с дължина 34 и 68 м и 

разстояния между електродите от 1 и 2 м и автоматичен превключвател за измервания 

по метода НВЕС. Резултатите от последните са обработени с инверсионните програми 

Res2dInv и Res3dInv на Geotomo Software, Малайзия. 
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ІІІ. Геофизични проучвания на селищни обекти. 

Целта на изложението в тази глава е да илюстрира възможностите на 

геомагнитното и електросъпротивително картиране и двумерната и тримерна 

електросъпротивителна томография, използвани самостоятелно или в комплекс, при 

изследване на различни като тип и хронология археологически обекти и 

същевременно да се демонстрира достигнатото ниво на този вид изследвания у нас. На 

преобладаващата част от обектите впоследствие са извършени археологически 

разкопки, което позволява резултатите от геофизичните проучвания да бъдат сравнени 

с тези от разкопките. 

Многослойният обект от късния неолит и І хил. пр. Хр. в м. Халка бунар при с. 

Горно Белево е може би най-пълно проученият от геофизична гледна точка 

археологически обект в България до момента, на който е приложен в пълна степен 

посоченият комплекс от методи. Въз основа на двумерното съпротивително 

инверсионно моделиране е определена дълбочината на залягане на коренните наслаги 

и, съответно, дебелината на културния слой. Чрез геомагнитното картиране са 

регистрирани различни структури – глинобитни жилища от късния неолит и 

елинистическата епоха, пещи и ями. Съпротивителното картиране с двуелектродна и 

диполна схема, независимо от някои добри резултати, се оказа неподходящо при 

проучването на такъв тип обекти. Преобладаващата част от структурите регистрирани 

с геомагнитния метод са „невидими” за електросъпротивителния. Установено бе, че 

разграничаването на жилищата по периоди в зависимост от интензивността на 

измерения магнитен градиент, поне на този етап, не е възможна. Опитът за разделяне 

на пещите от ямите въз основа на интензитета на магнитните аномалии също не даде 

достатъчно добри резултати. Като цяло пещите дават по-силна аномалия. Все пак, от 

много голямо значение за амплитудата на измерената аномалия са размерите и 

пълнежът на ямите, от една страна, и степента на запазеност на самите пещи, от друга. 

Затова е рисковано определени аномалии категорично да се разглеждат като 

предизвикани от пещи или от ями. Последният много важен резултат е, че въз основа 

на геомагнитното картиране бяха определени границите на обекта. 

Много добра илюстрация за възможностите на магнитната градиометрия при 

проучването на негативни контексти са откритите ями и ровове при Сърнево (обект 5, 

ЛОТ 2, АМ „Тракия”) и Ябълково (АМ „Марица”). На обекта при Сърнево са 
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регистрирани ями от късния неолит, късната желязна и римската епоха. Самите 

аномалии са с по-нисък интензитет от тези, предизвикани от подобни ями от обекта 

при Халка бунар, което може да се обясни, преди всичко с по-голямата дълбочина от 

повърхността, на която се разкриват ямите от Сърнево. Сравнението между 

геофизичните аномалии и резултатите от разкопките показват, че за разлика от 

елинистическите ями, голяма част от неолитните не са регистрирани. Това се обяснява 

с факта, че неолитните структури са по-плитки и се разкриват на по-голяма 

дълбочина, поради което е възможно много от тях въобще да не могат да бъдат 

регистрирани. Ямите от късножелязната епоха са много по-дълбоки, по-компактни 

като размери, а голяма част от тях са със следи от опалване на място или съдържат 

горели мазилки, което означава, че съдържат материали с висока магнитна 

възприемчивост и термоостатъчна намагнитеност. В южния сектор са регистрирани 

две или, по-скоро, три концентрични линейни аномалии. Най-вероятно, те са 

предизвикани от ровове, които очевидно продължават и на юг извън границите на 

сектора. 

В резултат на проучванията при с. Ябълково са засечени три концентрични рова с 

максимален диаметър от над 200 м (обр. 1). Отклоненията на магнитното поле 

предизвикани от рововете, подобно на тези от Сърнево, са от порядъка на 5-6 nT. За 

пръв път в света чрез прилагането на 2D ЕСТ са определени размерите (ширина, 

дълбочина, разстояние от повърхността) на рововете. Най-отчетливо се очертава 

вътрешният ров. Той е с ширина в горната си част около 2 м. Дълбочината му е също 

около 2 м. Външният ров се регистрира много по-слабо. Очевидно той е с по-малки 

размери, а пръстта, с която е запълнен, се различава незначително като характеристика 

от наслагите, в които е вкопан. Хоризонталното разстояние между вътрешния и 

външния ров е около 15 м, каквото е и по данните от геомагнитното картиране. 

Средният ров въобще не може да бъде отделен. Възможно е в зоната на 

електросъпротивителния профил той да не съществува или, по-скоро, запълнителят му 

да е със съпротивление еднакво с това на вместващата среда. 
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Обр. 1. Карта на вертикалния градиент на магнитното поле над рововете от 

Ябълково. 

 

Геомагнитното проучване при с. Горско Абланово регистрира серия от линейни 

аномалии с ниски отрицателни стойности на магнитния градиент, които всъщност 

очертаха контурите и помещенията на цял сграден комплекс с размери около 55 на 60 

м. Амплитудата на аномалиите е от порядъка на 5-6 nT. Тези ниски стойности се 

обясняват с малките разлики между магнитната възприемчивост на средата 

(алувиални наслаги) и материала използван за градежите – варовик, който е с 

магнитна възприемчивост близка до нула. Независимо от това, тези резултати 

показват, че магнитната градиометрия успешно може да се прилага и в такива 

неблагоприятни условия. На около 25 м югоизточно от сградния комплекс с много 

силна аномалия на магнитното поле беше регистрирана пещта за керемиди, 

използвани при строителството му. 
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В резултат на геомагнитното картиране на обекта при с. Скобелево (обект 15, 

ЛОТ 3, АМ „Тракия”), в рамките на сервитута на бъдещата магистрала „Тракия” беше 

регистрирана голяма жилищна сграда с размери в план около 20х35 м, с няколко 

отделни помещения и вътрешен двор (обр. 2). Магнитните аномалии предизвикани от 

стените на сградата достигат до 25-30 и повече nT. В същото време, при 

археологическите разкопки беше установено, че основите на стените са от дребни 

неоформени ломени камъни на калова спойка и са запазени едва до 10-20 см във 

височина. Очевидно, те са изградени от скален материал с много високи магнитни 

свойства (магнитна възприемчивост и термоостатъчна намагнитеност), най-вероятно 

от разкриващите се в района горнокредни андезити и други вулканити, което 

благоприятства регистрирането на толкова слабо запазени структури с толкова 

отчетлива магнитна аномалия. Допълнителното геомагнитно картиране на още над 

100 дка показа, че археологически структури подобни на вече откритите съществуват 

в цялата изследвана площ (както на юг, така и далеч на север) извън сервитута на 

магистралата, което позволи на археолозите да интерпретират проучвания обект като 

селска агломерация (коме, викус). 
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Обр. 2. Скобелево. Сравнение между резултатите от геомагнитното проучване и 

археологическите разкопки. 

 

Една отлична илюстрация за ползата от комбиниране на 

електросъпротивителното картиране с 2D инверсионно моделиране са проучванията 

на светилището на нимфите при с. Каснаково. Чрез картиране с двуелектродна схема 

бяха очертани стените на сграден комплекс. По няколко профила измерени по метода 

НВЕС бе установено, че стените му са с дебелина около 70 см и са запазени до 

дълбочина 1.5-2 м. Въпреки че геофизичното проучване не беше последвано от 

разкопки, то доведе до откриване мястото на т. нар. „театър” и изработването на общ 

план на архитектурния комплекс. 

Проучванията на обекта при с. Баница в съседна Македония са един от малкото 

примери в света за приложение на тримерната електросъпротивителна томография 

при проучване на археологически обекти. Проучена беше площ от около 500 кв. м с 

използването на електродна схема Шлюмберже, при което, в резултат на тримерното 

инверсионно моделиране на данните от измерванията, бяха регистрирани 

археологически структури разположени на дълбочина между 2 и 3.5 м от 

повърхността, най-вероятно останки от римска вила. 
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В последната част на тази глава са обобщени резултатите от извършените 

проучвания, формулирани са основните изводи и са направени някои препоръки. 

Геомагнитните изследвания предлагат бързо и ефективно проучване на 

разнообразни археологически обекти. Те регистрират широк спектър от структури, 

резултат от човешката дейност в древността: тези, подложени на нагряване, като пещи 

и огнища или глинобитни постройки, загинали при опожаряване, но също и негативни 

структури, като ями и ровове. Освен в случаите, когато са изградени от силно 

магнитни материали, магнитометрите реагират по-слабо на каменни основи на стени, 

въпреки че и в този случай успешно ги регистрират. В зависимост от гъстотата на 

измервателните точки, с един флуксгейт магнитометър за ден може да бъде покрита 

площ от 4-5 до 10-15 дка. Самата компютърна обработка вече е напълно 

стандартизирана, така че трансфера на измерванията от уреда към компютъра, 

математическите операции и окончателното представяне на резултатите отнема 

минимално време, от порядъка на няколко часа. 

Макар и по-бавен като процес на измерване, електросъпротивителният метод 

може успешно да се използва при проучването на малки площи и при наличието на 

източници на смущения, правещи магнитния метод неприложим. В зависимост от 

гъстотата на измервателните точки най-широко използваната схема – двуелектродната 

може да осигури картирането от 1 до 3 дка на ден. В същото време, прилагането на 

двумерната и тримерна електросъпротивителна томография може да осигури 

незаменима информация за дебелината на културните напластявания, размерите и 

степента на запазеност на археологическите останки, както и в случаите, когато се 

търсят структури разположени на голяма дълбочина. 

Извършените геомагнитни проучвания на няколко напълно различни по своя 

характер и датировка археологически обекти дадоха отлично потвърждение и на още 

един факт, в който вече все повече археолози се убеждават – нуждата от геофизичното 

изследване на възможно най-големи площи, включително такива, които едва ли ще 

бъдат обект на разкопки в обозримо бъдеще. В това отношение полезни могат да се 

окажат не само предварителните проучвания с цел регистриране на съществуващи 

археологически останки за насочване и планиране на разкопките, но и тези, 

извършени след тях. Като че ли, това в най-голяма степен важи за спасителните 

разкопки по инфраструктурни проекти и, най-вече, при тези по трасетата на бъдещите 
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магистрали и газопроводи. При тях археологическите проучвания са ограничени в 

един тесен коридор с максимална ширина до 40-50 м и дължина до няколкостотин, и 

даже повече, метра. Очевидно, това е обстоятелство, което не позволява пълноценната 

интерпретация на документираните археологически ситуации. Ето защо, е удачно и 

препоръчително при такива обекти да се извършат геофизични проучвания на 

възможно най-големи площи извън сервитута и по този начин разкритите при 

археологическите разкопки структури да бъдат поставени в техния естествен 

пространствен контекст. Много често такива широкомащабни проучвания са 

възпрепятствани от съвсем естествени обстоятелства – наличие на селскостопански 

насаждения или дълбока оран. Това може да наложи проучването на предвидените 

площи да се извърши в няколко кампании, когато теренът е най-подходящ за работа. 

При това, би могло тези площи да не са обхванати в обща геодезична мрежа. 

Проучванията може да се извършат по локални мрежи с ориентация, позволяваща 

максимално покритие, които са достатъчно прецизно привързани към някоя от 

световните координатни системи WGS84 или UTM. 

През последните години се наложи практиката преди археологическото 

проучване на обектите по трасетата на бъдещите магистрали да се отнема с машини 

повърхностният почвен слой, нарушен при селскостопанската обработка. Много често 

това се извършва и преди извършването на геомагнитното картиране. При това има 

опасност от засягането на плитко разположени археологически структури. Ето защо е 

резонно такава намеса да се извършва едва след като площта е проучена с геофизична 

техника, при което е установено наличието или отсъствието на такива структури. 

Първоначалното геомагнитно проучване би могло след това да се дублира с ново, 

извършено след отнемането на повърхностния слой. Така ще се избегне смущаващото 

влияние на съвременни железни предмети, намиращи се в повърхностния слой и по 

този начин ще могат да се регистрират по-малки или по-дълбоко залягащи структури. 

Това не би забавило или оскъпило проучванията, тъй като геомагнитното картиране, 

например на един обект с площ от 10 дка (дължина 250 м и ширина 40 м), в 

зависимост от детайлността на проучването, отнема от един до два дни. 
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ІV. Геофизични проучвания на надгробни могили. 

Отделна цел и един от най-важните приноси на настоящото изследване е 

разработването на оптимална методика за проучване на надгробни могили. 

Надгробните могили са разпространени в обширен географски ареал. Те се 

срещат в почти цяла Европа, като се започне от Скандинавския полуостров, Англия, 

Западна и Централна Европа, Апенинския и Балканския полуостров и се стигне до 

Южна Русия. На изток те продължават от Мала Азия през Казахстан и Сибир до Китай 

и Япония. Могили има дори в Южна и Северна Америка.  

В обобщителните трудове за археологическата геофизика могилите отсъстват 

като потенциален обект на изследване. Независимо, че са толкова разпространени, 

публикуваните примери от чужбина за приложение на геофизичните методи при 

проучване на могили са много малко, като няма предложен универсален метод за 

изследване на такъв тип археологически обекти. С променлив успех са извършвани 

електросъпротивителни, геомагнитни, сеизмични, електромагнитни и георадарни 

изследвания. Проучвателите прилагат апаратурата, с която разполагат или техники, 

които са преценили, че са най-подходящи в конкретните условия за решаването на 

конкретните поставени задачи. И това е съвсем нормално. Макар, че всички 

изследвани могили са надгробни, очевидно в различните райони, различните култури 

имат свои специфични погребални ритуали и оттам, различни гробни съоръжения. 

Много често докладваните изследвания не са последвани от археологически разкопки 

и така не може да се прецени до каква степен те са наистина сполучливи. 

В България броят на проучените могили е сравнително голям и това, може би, е 

напълно естествено, тъй като те са едни от най-многобройните и атрактивни 

паметници останали от древността по нашите земи. Още първите специалисти от 

италианската фондация „Леричи”, които извършват опитни изследвания на могили в 

Казанлъшко, предлагат съвместното прилагане на електросъпротивително и 

геомагнитно картиране. Те обаче използват една единствена и същевременно 

неподходяща електродна схема и недостатъчно чувствителен магнитометър. Така че, 

резултатите им не могат да се считат за успешни. Същото се отнася и за геофизиците 

от ВМГИ, които проучват в началото на 70-те години на миналия век могили от 

некропола при Свещари. Те, от своя страна, използват прекалено дълги електродни 

схеми и морално остарели магнитометри, при много ниска гъстота на измервателните 
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точки. Независимо, че по данни от техните измервания е открита гробницата в Гинина 

могила, те не са регистрирали гробниците в други проучени от тях могили от 

некропола. Изследванията на могили през 80-те години се разрастват, но те са 

насочени само към търсенето на големи структури – гробници. При това се правят 

само електросъпротивителни картиращи измервания, а използваните схеми (като 

електродни конфигурации и размери) не са обосновани с логични аргументи. 

Геомагнитни проучвания са извършвани изключително спорадично. В същото време, 

опитите за прилагане на сеизмопроучването по метода на пречупените вълни на 

няколко могили от некропола при Свещари се оказаха неуспешни. 

 

Както беше споменато по-горе, различните древни култури имат свои 

специфични погребални ритуали и от там и различни гробни съоръжения. Така че, 

когато говорим за разработването на оптимална методика за проучването на 

надгробни могили, трябва да се уточни, че става въпрос за тракийските. Разбира се, тя 

би била подходяща във всички условия сходни с нашите. 

За да може да се обоснове една такава методика в следващата част на тази глава 

накратко са разгледани формалните характеристики на могилите като релефни форми 

и насип, както и вида на търсените при геофизичните проучвания обекти – гробните и 

други съоръжения, които се откриват в тях. 

Различните изследователи обикновено описват могилите с прости геометрични 

форми: куполовидна, полусферична, конусовидна, с форма на сегмент от кълбо, 

островърхи (конични), елиптичен параболоид. Всъщност, могилите имат много 

характерна форма, която трудно може да се опише с проста геометрична. Преходът 

между околния терен и могилния насип обикновено е плавен. Следват равномерно 

издигащи се склонове и, накрая, заоблен връх (било). В същото време, размерите на 

могилите са изключително разнообразни – от едва забележими на терена, до такива с 

височина над 15 м и диаметър повече от 120 м. Могилните насипи са натрупвани 

както наведнаж, така и за продължителен период от време, чрез редуване на 

сравнително тънки пластове с различен състав на пръстта. Ето защо, разглеждайки 

могилните насипи от геофизична гледна точка може да ги считаме за хомогенни. 

Всяко интензивно локално изменение в характеристиките на насипа може да се счита 

за индикатор за съществуването на археологически структури. От събраните 
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емпирични данни за могилите проучени през последните години се вижда, че 

насипите на могилите от предпланинските и планинските райони са с много по-високи 

електрически съпротивления в сравнение с тези от равнинните. При почти всички, 

обаче, се отделя един повърхностен слой с мощност от няколко десетки сантиметра до 

1-1.5 м, характеризиращ се с по-високи (понякога многократно) съпротивления от тези 

на останалия могилен насип. Този факт е от много важно значение, защото точно този 

слой е средата, в която контактуват електродите, а добрият галваничен контакт е 

много важен за извършването на коректни измервания при електропроучвателните 

работи. 

Тракийската погребална практика е представена от два основни ритуала – 

трупополагане и трупоизгаряне, като двата се използват едновременно през целия 

период, в който се натрупват могили, т. е. от ранната бронзова епоха до ІV в. сл. Хр. 

Основните гробни съоръжения са пет вида: площадка, яма, граден гроб, саркофаг и 

гробница. Освен изброените по-горе, в могилите могат да се срещат и други 

съоръжения – следи от протичащи при погребението или следващи го ритуали, като 

тризни, клади, ями и др. Конструктивно-охранителни, а може би и свързани с ритуала, 

са каменните огради (крепиди) около могилите. 

 

Целта на изложението в последната част на глава ІV е да бъде обоснована една 

обща методика, съчетаваща възможностите на най-широко използваните в 

археологията и същевременно най-достъпни като апаратура, периферни устройства и 

програмно обезпечение методи – електросъпротивителния и геомагнитния, за 

получаване на възможно най-пълна информация за това какво се крие под насипите на 

тракийските могили. Тя трябва да включва, както използваните рутинно 

електросъпротивително и геомагнитно картиране, така и последните нововъведения в 

областта на археологическата геофизика – двумерната и тримерна 

електросъпротивителна томография (2D и 3D ЕСТ). Първостепенна задача, разбира се, 

е успешното регистриране на най-атрактивните обекти – гробниците и зиданите 

гробове. Информацията за тяхното наличие или отсъствие е важна не само от 

археологическа гледна точка (много често това са забележителни архитектурни 

паметници, които понякога съдържат богати гробни дарове), а и поради обичайната 

нужда от последваща консервация и реставрация, за които са нужни значителни 
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средства и за чието набавяне е логично да се мисли предварително. Едновременно с 

това, тази методика трябва да позволи получаването на данни за съществуването на 

други разнообразни по характера си археологически структури, каквито се срещат в 

тракийските могили. Не на последно място тя трябва да осигури информация и за 

характеристиките на могилния насип, които косвено могат да указват съществуването 

на гробни или други конструкции, за да могат археолозите да планират предварително 

и да проведат разкопките по най-ефективния и методически най-правилния начин. 

Първостепенно значение има и бързината и, съответно, стойността на извършване на 

проучванията, като полеви измервания и обработка на получените данни. Методиката 

трябва да е ефективна. За минимално време и с минимални средства трябва да се 

получи максимално полезна и надеждна като количество и качество информация. Тъй 

като надгробните могили са едни от най-често проучваните паметници в България, 

археолозите обикновено се нуждаят от бързи и коректни резултати от геофизичните 

проучвания, а не от експериментирането на екзотични техники с неясни възможности. 

Сложността на поставената задача е обусловена от изключителното разнообразие на 

гробни и други съоръжения, като форма и размери, откривани в могилите от една 

страна, както и от различната големина на самите могили – от едва забележими на 

повърхността с диаметър от порядъка на 15-20 м до такива с височина над 20 м и 

диаметър 100 и повече метри. 

Нуждата от постигането на възможно най-голяма дълбочинност предопределя 

водещата роля на електросъпротивителния метод. Потенциалът на различните, като 

вид и размери, електродни конфигурации при регистрирането на най-често срещаните 

и най-атрактивни паметници откривани в тракийските могили – гробници и зидани 

гробове, е оценен чрез направените моделни изчисления. Тези обекти са уподобени на 

правилни геометрични тела с предварително зададени размери, съпротивления и 

дълбочина на залягане. В резултат трябва да се отделят онези схеми, като вид и 

размери, които биха дали най-добри резултати в конкретните условия. Изчисленията 

са извършени с програмите Res2dmod и Res3dmod на фирмата Geotomo Software, 

която е водеща на световния пазар на подобни програмни продукти.  

– модел на гробница. Правоъгълна четириъгълна призма с размери дължина 5 м, 

ширина 3 м и височина 3 м. 
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– модел на реална гробница. Направен е по плана на гробницата разкрита в могилата 

Голяма Арсеналка от некропола на при Шипка, т. е. с фасада, преддверие и гробна 

камера с обща дължина 8 м. 

– модел на зидан гроб. Призма с дължина 3 м, ширина 2 м и височина 1.5 м.  

– модел на цистов гроб. Размери 2.25х1.25х0.5 м, при дебелина на плочите от 

конструкцията – 8 см. 

Установено бе, че при почти всички моделни изследвания диполната схема 

показва най-добри резултати, следвана от триелектродната и Шлюмберже, като най-

лоши са те при двуелектродната и Венер. Моделните изчисления показват също, че 

вероятността да се регистрира една археологическа структура на дълбочина по-голяма 

от вертикалните й размери е малка, като при това не е нужно използването на дълги 

схеми, например с геометричен фактор n над 6-7. Същите наблюдения могат да се 

направят и по резултатите от инверсионното моделиране на данните от моделните 

изчисления. Разбира се измерванията по метода НВЕС трябва да бъдат извършвани с 

възможно най-голям размер на схемата, така че да се постигне максимална 

дълбочинност Разгледани са и други фактори, влияещи върху избора на подходяща 

електродна схема, като зависимост от условията на заземяване на електродите, 

възможността за внасяне на грешка в измерванията, използването на отдалечен 

електрод и др., които от своя страна дават преимущество на схемата Шлюмберже пред 

триелектродната и диполната. 

Проучвателната мрежа трябва да се съобразява с големината на могилите. 

Правоъгълната мрежа е подходяща при могилите с височина до 2-2.5 м и диаметър до 

30-35 м. Елементарните изчисления показват, че в този случай максималните 

изкривяването на мрежата вследствие на релефа на могилата не надхвърлят 30-40 см. 

При по-големите могили радиалната мрежа на измерване е много удобна, защото 

съответства на тяхната характерна осева симетрия. Гъстотата на радиалните профили 

трябва да е такава, че да осигури достатъчно детайлно проучване на всички части на 

могилата. Използването на кръгови профили има редица недостатъци, като 

изкривяване, при това неравномерно, на електродните схеми, невъзможност за 

извършване на измервания по метода НВЕС, сравнително по-сложно преизчисляване 

на координатите на измервателните точки от полярна в ортогонална координатна 
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система и по-бавен начин на провеждане на самите измервания, поради което 

използването й не може да се счита за препоръчително. 

Резултатите от предварителните изследвания на автора на могили от некропола 

при Свещари с използването на протонен магнитометър показаха, че геомагнитният 

метод играе второстепенна роля. При това, магнитното поле на самите могили като 

релефни форми може да окаже силно влияние върху резултатите от измерванията и то 

задължително трябва да бъде елиминирано, за да се отделят аномалиите от търсените 

археологическите структури. В това отношение е предложен лек и бърз начин за 

отстраняването му чрез полиномна регресия. Използването на съвременните магнитни 

градиометри, независимо че са най-чувствителни спрямо обекти разположени в 

рамките на първия метър, дава нови перспективи пред този вид изследвания, поради 

способността им да регистрират структури подложени на нагряване, каквито са 

например гробовете с трупоизгаряне на място. 

 

V. Геофизични проучвания на тракийски надгробни могили. 

В тази глава са дадени примери от проучванията на общо 19 могили, извършени с 

малки изключения през последните 5 години (след 2006 г.), с прилагането на 

обоснованата по-горе методика, съчетаваща електросъпротивително картиране с 

двумерна и тримерна електросъпротивителна томография и магнитна градиометрия и 

използването на описаната вече апаратура и периферни устройства (многожилни 

кабели, електродни превключватели) и програмно обезпечение. За всяка една от тях 

подробно са описани приложените методи, мрежата на измерване, използваните 

схеми, обработката на данните и получените резултати. Регистрираните геофизични 

аномалии са анализирани обстойно, прогнозирани са характеристиките на 

причинителите им и е направено сравнение с регистрираните при разкопките 

археологически ситуации. 

Разгледаните в дисертацията примери нагледно демонстрират ефективността на 

предложената методика за проучване на тракийски надгробни могили. Комплексът от 

електросъпротивително картиране, двумерна и тримерна електросъпротивителна 

томография и магнитна градиометрия дава отлични резултати при откриването на 

разнообразни гробни и други съоръжения. Успешно са регистрирани високо 

съпротивителни структури като зиданите гробове в Малката могила и могилата 
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Светица при град Шипка, монументалните гробници в могилата Голяма Арсеналка 

при Шипка и Момина могила при с. Бр. Даскалови, каменни струпвания (Зарева 

могила при Шипка, Момина могила при Бр. Даскалови, могила 1 при с. Гранит, 

могила 2 при с. Крушаре, Сливенско) и крепиди (Атьова могила при Шипка и 

Читашката могила при с. Бр. Даскалови), като в голяма част от случаите, чрез 

прилагането на 2D ЕСТ, са определени точните им размери и дълбочината, на която се 

намират. Чрез прилагането на двумерното инверсионно моделиране са получени 

данни за характеристиките на могилните насипи. Освен това с негова помощ са 

отделени нискосъпротивителни структури на голяма дълбочина като първични могили 

(могила 1 при с. Крушаре, могили 1 и 2 при с. Ветрище), както и вкопавания в 

основата на могилите (могили 1 и 2 при с. Ветрище), които могат индиректно да 

свидетелстват за наличието на гробни съоръжения. В случая с Каракочова могила при 

с Братя Даскалови, може да се предполага, че интензивната негативна аномалия в 

центъра й е предизвикана не само от първичната могила, но и от гробната клада и, 

съответно, от рязкото повишаване на проводимостта на средата вследствие на 

високото съдържание на въглерод, аналогично на притежаващите електронна 

проводимост дървени въглища, на графитовите или въглищните шисти, което дава 

още един неочакван практически резултат. С геомагнитния метод успешно са 

регистрирани структури, които са извън възможностите на електросъпротивителния – 

обикновени гробни ями с трупоизгаряне (могила VІ при с. Горско Абланово и Могила 

1 при с. Кабиле). При могилата от Горско Абланово, обаче, която е висока само 1 м, не 

са регистрирани две други гробни ями с трупоизгаряне вкопани в центъра й. Това 

означава, че приблизително това е дълбочината, до която може да очакваме 

регистрирането на такива гробове. Освен това геомагнитните измервания по-никакъв 

начин не са „отчели” каменното струпване в могила 1 при с. Гранит, регистрирано 

толкова отчетливо от електросъпротивителните. Следователно, такива измервания не 

би трябвало да бъдат провеждани самостоятелно. 

За първи път в света, при проучванията на могилата Светица край Шипка, по 

резултатите от двумерната електросъпротивителна томография е открит зидан гроб, 

като при това са определени точните му размери и дълбочината, на която се намира 

(обр. 3). Освен това, са получени много важни данни за начина на натрупване на 

могилата. Те показват, че гробът най-вероятно е бил изграден след като в южната част 
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на оригиналния могилен насип е направен голям изкоп, който след това е бил 

запълнен с пръст с по-високо съдържание на камъни и чакъл. 

 

зидан
гроб

 
Обр. 3. Могилата Светица. Двумерен инверсионен модел на електрическото 

съпротивлението по профил над зидания гроб. 

 

При проучванията на могилата в гр. Опака за първи път в света е приложена 

тримерна електросъпротивителна томография на надгробна могила с използването на 

диполна схема. В резултат на 3D инверсионното моделиране е направена прогнозата 

за наличие на първична могилка, непосредствено източно от центъра на могилата. При 

последвалите археологически разкопки такава наистина е открита. Тя е натрупана над 

два гроба с трупоизгаряне в ями вкопани в основния терен. Направените сравнения 

показаха, че в случая с могилата при Опака тримерното инверсионно моделиране дава 

много по-добри резултати от двумерното (по всеки отделен профил), и следователно 

трябва винаги да бъде прилагано при подходящи условия, т. е. при могили с височина 

до 2-3 м. 
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първичната могила

 
Обр. 4. Могила при гр. Опака. Тримерен инверсионен модел на електрическото 

съпротивление. 

 

Въз основа на резултатите от полевите проучвания, както и на тези от моделните 

изчисления, в последната част на тази глава е направено обобщение върху 

предложената методика за проучване на надгробни могили. 

Нуждата от постигане на максимална дълбочинност при проучването на могили, 

както и фактът, че най-атрактивните съоръжения – тракийските гробници и градени 

гробове са всъщност едни високосъпротивителни структури, предопределя водещата 

роля на електросъпротивителния метод. Използването на няколко дължини на схемите 

позволява картиране на различни дълбочини. При почти всички моделни изследвания 

диполната схема показва най-добри резултати, следвана от триелектродната и 

Шлюмберже и затова при нормални обстоятелства би трябвало да бъде предпочетена. 

При избора на наистина най-подходящата за работа в реални условия, обаче, трябва да 

се вземат под внимание и други показатели за отделните схеми, като например 

условията на заземяване на електродите, грешката на измерване, използването на 

отдалечен електрод и др. Разбира се, от първостепенна важност е съобразяването с 
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конкретните условия на терена. При малките могили с височина до около 2-3 м със 

землени насипи, най-удачно е използването на диполна схема, където не се изисква 

голяма дълбочинност, а в същото време най-успешно могат да бъдат регистрирани 

зидани или цистови гробове. В условия на невъзможност за осъществяване на добър 

галваничен контакт на електродите или наличие на повърхностни нееднородности 

(каквито често се срещат при могили в планинските и предпланински райони, 

натрупани от скални материали или чакъли) в измерванията с диполната схема е 

възможно да бъде внесена значителна грешка. В такъв случай може да се предпочете 

триелектродната схема или схема Шлюмберже. 

Най-леки за качествена интерпретация при картирането на могилите са 

измерванията със схема Шлюмберже. За разлика от нея, триелектродната е 

асиметрична и дава изместване на аномалииите на съпротивлението, а диполната 

може да даде даже двойни аномалии, което може значително да усложни качествената 

интерпретация на данните от съпротивителното картиране. Освен това, прилагането 

на триелектродната схема е до голяма степен лимитирано от нуждата от използване на 

отдалечен електрод. Така че, в редица случаи схемата Шлюмбереже може да се окаже 

единствената алтернатива. Както от моделните изследвания, така и от полевите 

резултати се вижда, че няма нужда от използването на дълги схеми с геометричен 

фактор n над 6-7. В преобладаващата част от случаите е достатъчно n да е в рамките на 

1-6. Така или иначе, вероятността да се регистрира една археологическа структура на 

дълбочина по-голяма от размерите й (височината й) е минимална, което означава, че 

предложените дължини на схемите са напълно достатъчни за проучването на 

преобладаващата част от могилите. Освен това, използването на по-дълги схеми 

намалява площното покритие, което ще доведе до забавяне и, съответно, оскъпяване 

на проучванията. Следователно, при картиращите измервания е добре да се изберат 

няколко размера като n е равно на 1, 3 или 4 и 5 или 6.  

Прилагането на непрекъснатото вертикално електрическо сондиране (НВЕС) и 

инверсионно моделиране и съответно, на двумерната и тримерна 

електросъпротивителна томография (2D и 3D ЕСТ), е една нова възможност за по-

детайлно изследване на характеристиките на могилните насипи, за прецизно 

очертаване на регистрираните при съпротивителното картиране аномални обекти или 

регистрирането на нови такива. За съжаление, използването на едноканални 



 29 
резистивиметри и нуждата от застъпване на измерванията по профилните линии, 

правят едни такива измервания по-бавни и цялостното проучване на дадена могила по 

този начин може да се окаже необосновано. Освен това, използването на радиална 

профили не позволява извършването на тримерно инверсионно моделиране, поради 

простия факт, че съществуващите компютърни програми не поддържат такава 

нестандартна мрежа. Така че, ЕСТ може да се извършва само по отделните профили в 

двумерен вариант. За да се получат данни за общите характеристики на могилния 

насип са достатъчни няколко профила през цялата могила с възможно най-дълги 

схеми, за да може да се достигне максимална дълбочина в центъра й. Най-подходящи 

схеми, в случая, са Шлюмберже и триелектродна. Прилагането на последната, както 

бе отбелязано вече, е ограничено от нуждата за използване на отдалечен електрод. 

Стъпката на измерване по-профилите трябва да е стандартната – 1 м. При профилите 

НВЕС трябва да се използват схеми с геометричен фактор n до 10 и по-голям, за да се 

осигури ефективна дълбочина на проучване до 4-5 и повече метри. При много 

големите могили, където се търси най-голяма дълбочинност и, съответно, са нужни 

много дълги схеми, може да се използва увеличено разстояние между двойката близки 

електроди – до 2 м, при също такава стъпка на измерване. Ролята на инверсионното 

моделиране не се ограничава само до изследване на характеристиките на могилните 

насипи. То може да даде много ценна информация при определяне на точното 

положение, размери и дълбочина на смутителите регистрирани при съпротивителното 

картиране. При това, броят и ориентацията на профилите НВЕС трябва да е такъв, че 

да осигури максимално полезна информация. В най-добрия случай тези измервания 

трябва да се извършат по правоъгълна мрежа с последващо 3D инверсионно 

моделиране на получените данни. Като правило, тракийските гробници са 

разположени в южните или източните части на могилите. Ето защо, при големите 

могили е удачно използването и на допълнителни измервания по напречни профили 

НВЕС в южните и източните части, където по принцип може да се очакват гробни 

съоръжения, които, ако са на много голяма дълбочина, може да не са регистрирани от 

съпротивителното картиране. При могили с височина до 2-2.5 и диаметър до 30 м, 

където се използва правоъгълна мрежа и няма нужда от застъпване на измерванията 

по профилите, цялостното проучване чрез 3D ЕСТ може да се извърши достатъчно 

бързо и, следователно, е напълно приложимо. 
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Геомагнитното изследване на могили има до някъде второстепенна роля, тъй като 

съвременните градиометри, конструирани за археологически цели, са най-

чувствителни спрямо структури разположени в рамките на първия метър. Независимо 

от това, те са незаменими при откриването на гробни ями с трупоизгаряне в малките 

могили или ако са разположени в периферията на по-големите, което е извън 

възможностите на електросъпротивителния метод. В това отношение, ако има 

предварителни данни от археологически разкопки, че могилите от даден некропол 

съдържат гробни ями с трупоизгаряне, магнитната градиометрия може да се използва 

и самостоятелно, но само на могилите с височина до 1 м. 

Приведените конкретни примери от геомагнитното проучване на могили 

показват, че елиминирането на теренния ефект при използването на градиометри в 

голяма част от случаите става автоматично. С особена сила това важи за могилни 

насипи с ниски стойности на магнитната възприемчивост. Това е валидно както за 

малките могили, така и за могили с височина до 4-5 м. Единствено в райони с високи 

магнитни свойства на повърхностните наслаги, какъвто е случаят с Могила 1 при 

Кабиле, може да се наложи внасянето на корекции за неутрализиране на теренния 

ефект и на такива могили. В това отношение, предложената полиномна регресия 

показва много добри резултати. В зависимост от условията тя може да бъде прилагана, 

както в двумерен, така и в тримерен вариант. 

Големината на могилите влияе в по-малка степен върху вида на използваната 

мрежа при геомагнитните проучвания. Правоъгълната мрежа спокойно може да се 

използва на могили с височина до 3-4 м, особено, ако не са много стръмни. При това, 

измененията предизвикани от наклона на терена лесно могат да се елиминират като се 

използват еластични въжета с маркери. По този начин разликите между 

хоризонталните и наклонените разстояния ще се разпределят по цялата дължина на 

профилите и на точките по профилите. Лесно може да се изчисли, че максималните 

отклонения няма да надхвърлят 2-3 см. При това е възможно съчетаване на радиална 

мрежа за електросъпротивителните измервания с квадратна за геомагнитните. При по-

високите и стръмни могили очевидно правоъгълната мрежа ще стане неприложима. 

От една страна, коригирането на теренните отклонения няма да е толкова 

елементарно. От друга, движението по профилите ще бъде затруднено. Затова може да 

се използва радиалната мрежа от съпротивителните измервания. Невъзможността да 
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се поддържа равномерна скорост на движение по профилите вследствие на стръмния 

терен налага измерванията да се правят в ръчен режим, като фиксираната височина на 

сензорите от терена може да се осигури чрез една проста приставка, монтирана в 

долната част на уреда. При използването на правоъгълна мрежа се прилагат същите 

програми за обработка на данните от геомагнитните измервания, както при 

равнинните обекти, описани вече в глава ІІ. Очевидно тези програми не могат да се 

използвани при измерванията по радиална мрежа, тъй като тя е нестандартна. Затова 

пък, работата в ръчен режим и, оттам, възможността за поддържане на фиксирана 

височина и ориентация на уреда, до голяма степен елиминират нуждата от 

прилагането им. 

Резултатите от полевите изследвания, както и моделните изчисления, позволяват 

да се направи една категоризация на могилите по размери от геофизична гледна точка. 

Въз основа на използваната измервателна мрежа, прилаганите методи, нуждата от 

въвеждане на корекции за релеф при геомагнитните измервания, видовете структури, 

които могат да бъдат успешно регистрирани и необходимото времето за проучване на 

могилите, те могат да бъдат разделени в пет групи. 

1. Много малки могили – височина до 1 м. Могат да се проучват по правоъгълна 

мрежа, като се прилага само геомагнитния метод или електросъпротивителния с 

двуелектродна схема. При това успешно могат да бъдат регистрирани гробни ями с 

трупоизгаряне или цистови гробове, ако последните не са в централните части и 

вкопани в древния терен. С прилагането 2D или 3D ЕСТ могат да се регистрират 

вкопани зидани гробове дори и в центъра на могилата. 

2. Малки могили – височина до 2-2.5 м и диаметър до 25-30 м. Могат да се проучват 

по правоъгълна мрежа с прилагане на електросъпротивителния и геомагнитния метод. 

Геомагнитните измервания обикновено не се нуждаят от корекции за полето на 

могилата. Успешно могат да се регистрират зидани гробове, дори и да са в центъра на 

могилата, както и цистови – ако са на неголяма дълбочина. 

3. Средно големи могили – височина до 5-6 м и диаметър до 40-50 м. Проучват се по 

радиална мрежа през 10 или 8g. Резултатите от геомагнитните измервания в повечето 

случаи се нуждаят от корекции за полето на могилата. Вероятността да бъде 

регистрирана гробница, дори тя да е в центъра на могилата, е голяма. Могат да се 

регистрират и зидани гробове, ако са в периферията. 
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4. Големи могили – височина до 10 м и диаметър около 60-70 м. Проучването се 

провежда както при предишната група с радиални профили през 5g. Големи 

съоръжения, като гробници, могат да се регистрират, ако не са в центъра на могилата 

или, при положение, че са в центъра, ако имат коридор или фасада, които са по-близо 

до периферията и, съответно, са на по-малка дълбочина. 

5. Много големи могили – над 10 м. Проучването се провежда както при предишната 

група. Големи гробни съоръжения могат да се регистрират, ако не са в центъра на 

могилата или ако имат коридори или фасада, която да е на по-малка дълбочина. Като 

цяло, проучването на такива могили е бавно и трудоемко и трябва да се извършва след 

детайлно предварително планиране – гъстота на мрежата, използвани електродни 

конфигурации, съобразени с конкретните им размери и характеристиките на насипа и 

др. 

 

Заключение 

В последните две десетилетия на ХХ в. геофизичните методи се наложиха като 

неотменна част от полевите археологически проучвания в световен мащаб. За 

съжаление, за дълъг период от време българската археологическа геофизика 

изоставаше от световните тенденции. Едва в последните пет-шест години, това 

изоставане започна да се преодолява. Трябва да бъде отбелязано обаче, че 

възможностите и преимуществата от прилагането на геофизичните методи са все още 

недостатъчно добре познати за голяма част от българските археолози. Така например, 

от проучваните с разкопки през 2010 г. около 220 обекта, на не повече от 20 са били 

извършени геофизични изследвания. Особено показателен е и фактът, че при 

спасителните археологически разкопки на над 40 обекта по трасето на АМ „Тракия” 

между Стара Загора и Карнобат едва на ¼ от тях е извършено предварително 

геофизично проучване. 

Водещата роля на геомагнитния метод за бързото проучване на разнообразни като 

вид и хронология археологически обекти е несъмнена. Електросъпротивителното 

картиране също може бъде прилагано с успех там, където геомагнитното е 

възпрепятствано по някакви причини или при проучването на по-малки площи. 

Двумерната електросъпротивителна томография може да даде незаменима 

допълнителна информация за размерите, степента на запазеност и дълбочината на 
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регистрираните с другите два способа археологически останки. Самостоятелното 

прилагане на двумерната и тримерна електросъпротивителна томография, от своя 

страна, е особено подходящо при наличието на археологически структури 

разположени на голяма дълбочина. 

Предложената в дисертацията оптимизирана методика за проучване на тракийски 

надгробни могили дава отлични резултати. Тук водеща е ролята на 

електросъпротивителният метод: картиране, съчетано с 2D ЕСТ или самостоятелното 

прилагане на 3D ЕСТ. Магнитната градиометрия може да предостави ценна 

допълнителна информация. Прилагането на посочения комплекс от методи позволява 

регистрирането на различни по своя характер археологически структури, представящи 

почти цялото разнообразие от откриваните в тракийските могили гробни и други 

съоръжения, като същевременно могат да бъдат определени точните им размери и 

дълбочината, на която се намират. Освен това, е възможно да бъдат получени данни за 

характеристиките на могилните насипи и за начина натрупването им. 

Направената категоризация на могилите по размери от геофизична гледна точка 

може да бъде полезна в две направления. От една страна, геофизиците ще имат 

възможност по-лесно да планират проучванията на дадена могила за получаването на 

максимално полезна информация. От друга, археолозите поръчващи такива 

проучвания ще занаят докъде се простират възможностите на геофизичните 

изследвания и, в този смисъл, какви резултати могат да очакват от тях. 

Постигнатите на този етап резултати позволяват да се очертаят и някои от 

насоките за развитието на археологическата геофизика в България и в частност на 

методиката при проучванията на тракийските надгробни могили. Те са преди всичко в 

прилагането на тримерната електросъпротивителна томография на селища и на 

абсолютно всички могили, включително и на големите. В това отношение, за 

ускоряване процеса на самото измерване, са нужни многоканални резистивиметри, 

каквито вече се прилагат в геоложките проучвания в света, както и по-съвършени 

инверсионни програми за обработка на данните от измерванията. Другата 

многообещаваща перспектива е използването на последната новост в проучвателната 

геофизика – георадарите.  
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Справка за научните приноси на дисертационния труд 

- направен е преглед на историята и състоянието на геофизичните изследвания на 

археологически обекти в България, като са съпоставени с тяхното развитие в Европа и 

света 

- направена е критична оценка за възможностите на различните видове геофизични 

методи при прилагането им в археологията 

- с примери са демонстрирани преимуществата на геомагнитното и 

електросъпротивително картиране и двумерната и тримерна електросъпротивителна 

томография прилагани в комплекс или самостоятелно при проучването на различни 

типове археологически обекти 

- чрез моделни изчисления (решаване на правата задача на геофизиката) са оценени 

теоретичните възможности и ограничения на двата основни геофизични метода – 

електросъпротивителния и геомагнитния при регистрирането на различни 

подмогилни съоръжения 

- предложена е оптимизирана методика за проучване на тракийски могили, 

съчетаваща електросъпротивително картиране и двумерна и тримерна 

електросъпротивителна томография с магнитна градиометрия 

- чрез анализа от геофизичните проучванията на голям брой могили и сравнението с 

резултатите от извършените археологически разкопки е демонстрирана високата 

ефективност на предложената методика при регистрирането на почти цялото 

разнообразие от откриваните в тракийските могили гробни и други съоръжения 

- доказана е ефективността на предложения от автора метод за неутрализиране на 

теренния ефект върху геомагнитните измервания чрез полиномна регресия в двумерен 

и тримерен вариант 

- въз основа на полевите изследвания и на моделните изчисления е направена 

категоризация на могилите по размери от геофизична гледна точка 



 35 
Списък с избрани публикациите по темата на дисертацията 

Тонков Н. 2001. Геофизично проучване на тракийски надгробни могили в Казанлъшко 

– Годишник на археологическия институт с музей, 1, 2001, 253-268. 

Тонков Н. 2003. Някои методически новости при електросъпротивителните 

изследвания на тракийски могили край Старосел. - В: А. Фол (ред.) "Пътят, 

Сборник научни статии, посветен на живота и творчеството на д-р Георги 

Китов", s. l., 2003, 210-215. 

Тонков Н. 2007. Геофизично проучване на могилата Светица край град Шипка. – 

Годишник на националния археологически музей, 11, 2007, 2007, 252-260. 

Тонков Н. 2008а. Геофизично проучване на две надгробни могили в землището на с. 

Ветрище, Шуменско. – в: Д. Гергова (ред.) Археологически открития и разкопки 

през 2007 г., София, 2008, 287-290. 

Тонков Н. 2008б. Геофизично проучване на тел Провадия-Солницата. - в: В. Николов 

(ред.) Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 

2005-2007 г., София, 2008, 51-58. 

Тонков Н., И. Катевски 1996. Геофизично изследване на могили от некропола на 

Шипка-Шейново. – в Г. Китов, К. Зарев, Б. Лилова (ред.) Първи международен 

симпозиум „Севтополис” „Надгробните могили в Югоизточна Европа”, 2, ИК 

„Витал”, В. Търново, 1996, 122-128. 

Тонков Н., И. Катевски.2007. Геофизични изследвания за определяне дебелината на 

културния слой в района на обект „Водната централа” в археологическия резерват 

Сборяново. – в: Stefanovich M., C. Angelova (eds.) PRAE, In Honorem Henrieta 

Todorova, Sofia, 2007, 333-336, Faber Ltd. 

Tonkov N. 1996а. Geophysical Survey of Tumuli in the Valley of the Kings, Central 

Bulgaria. Prognosis and Archaeological Evidence. – Archaeological Prospection, 3, 

1996, 209-217. 

Tonkov N. 1996b. Some Observations on the Magnetic Prospecting of Tumuli near the 

Village of Sveshtary, Northeastern Bulgaria. – In: Liritzis Y., T. Hackens (eds.) 

Proceedings of the Second South-European Conference on Archaeometry, Pact, 45, 

1996, 459-469, Louvain-La-Neuve. 

Tonkov N. 2002. Geophysical prospecting. – In: Bozkova A., P. Delev (eds.), Koprivlen, 1, 

Sofia, Nous, 2002, 273-279, 437-446. 



 36 
Tonkov N. 2006. Possibilities of magnetic method in tumulus prospection (the case of 

Sveshtari necropolis). – Interdisciplinary studies, 19, 2006, 41-52. 

Tonkov N. 2008а. Resistivity survey of Thracian burial mounds. - in: R. Kostov (ed.) 

Geoarchaeology and Archaeomineralogy, Proceedings of the International Conference, 

29-30 October 2008, Sofia, Publishing house “St. Ivan Rolski”, Sofia, 2008, 327-330. 

Tonkov N.2008б. Geophysical Survey of the Thracian site at Halka bunar locality in the area 

of the Chirpan Heights. - in: R. Kostov (ed.) Geoarchaeology and Archaeomineralogy, 

Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008, Sofia, Publishing 

house “St. Ivan Rolski”, Sofia, 2008, 331-334. 

Tonkov N., M. H. Loke 2006. A resistivity survey of a burial mound in the ‘Valley of the 

Thracian Kings’. – Archaeological Prospection, 13, 2006, 129-136. 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


