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В последните няколко години триизмерната визуа-
лизация на природни обекти придобива все по-го-
ляма популярност. Изключение от тази тенденция 
не прави и геологията. За постигането на добри 
резултати са необходими качествен цифров модел 
на терена и геоложките данни за него. Настоящото 
изследване представлява първи опит за съвместна 
работа между геоложки и геодезичен екип на о-в 
Ливингстън, Антарктика. За обект беше избран нос 
Хана (фиг. 1А), разполагащ се на ~30 km западно 
от Българската Антарктическа База. Благодарение 
на благоприятното му географско разположение го-
ляма част от носа е освободена от сняг и лед, кое-
то предоставя добри възможности за геоложки и 
геодезични изследвания. Първите по-задълбочени 
данни за стратиграфията и литологията на скалните 
литотипове се дават в работата на Pallàs et al. (1999).

Геоложката работа се състоеше в обхождане 
и предварителни наблюдения на разкриващите се 
вулкански, вулканогенно-седиментни и седимент-
ни скали. Целта на това предварително изследване 
е потвърждение (или отричане), както и детайли-
зация на публикуваните в специализираната гео-
ложка литература данни, които са твърде оскъдни, 
въпреки добрата скална разкритост. Като резултат 
от тези първоначални изследвания бяха детайлно 
описани скалните последователности, разкриващи 
се в южната част на нос Хана (фиг. 1Г).

В основата на изготвения разрез (фиг. 1Г) 
лежат несортирани, грубокъсови конгломера-
ти, служещи за подложка на лавовите потоци. 
Макроскопски лавовите скали са определени като 
андезитобазалти. Над тях ясно се дефинират 4 ла-
вови потока, разграничени от зони на автобрекчи-
ране (лавобрекчи). 

Над вулканските последователности се раз-
полагат кластични седименти, представени от 
тънкопластови, сиви, финозърнести пясъчници и 
червеникави тънкопластови алевролити. В тънко-
пластовите пясъчници бяха намерени многоброй-
ни неопределими овъглени растителни останки. 
Следващите над 20 m са изградени основно от 
пъстри до зеленикави, среднопластови, средно- до 
грубокъсови конгломерати, както и тънкопласто-
ви финозърнести пясъчници. По-нагоре в разреза 
отново се разкриват зеленикави лавобрекчи, про-
слоени с грубокъсови зеленикави конгломерати. В 
горната част на скалната последователност грубо-
зърнестите скални разновидности намаляват, като 
започват да се наблюдават тънкопластови червени-
кави алеролити, сред които се разполага едно сило-
подобно тяло с дебелина ~4 m. Разрезът завършва 
с вулкански скали, които на този етап е трудно да 
бъдат фациално определени. Геоложките наблю-
дения дават основание да се приеме, че лавовите 
потоци са резултат от няколко еруптивни събития, 
а седиментните и вулканогенно-седиментните от-
ложения са се образували в периодите на покой 
между тях.

Добрата разкритост предостави възможности 
не само за геоложки наблюдения, но и използване-
то на дрон с цел изготвяне на 3D модел на релефа 
(фиг. 1Б, В). Такъв тип 3D модели са една неиз-
менна част от модерните геоложки изследвания, с 
цел визуализация и оконтуряване на разкриващите 
се скални тела.

Триизмерната визуализация на релефа е създа-
дена с използване на някои от най-съвременните 
дистанционни и наземни методи за картографи-
ране на недостъпни територии. Изработването на 
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картата е реализирано през следните етапи: 1) съз-
даване на математическата основа на картата чрез 
изграждане и функциониране на сезонна перма-
нентна GNSS (Global Navigation Satellite System) 
станция KOH2 и стабилизиране на мрежа от гео-
дезически точки, координатите на които са опре-
делени в Единна Световна координатна система 
ITRS и нейната последна реализация ITRF2008;  
2) аерозаснемане с безпилотна управляема лета-
телна система DJI Inspire 1, оборудвана със специ-
ално проектирана за аерозаснемане 12,4 мегапик-
селова камера FC350. Предварително изчислената 
големина на пиксел върху земната повърхност 
(GSD) е 5 сm, а проектната височина на полета над 
терена в точката на излитане между 50 и 90 m. В 
резултат са заснети множество цифрови цветни 
планови изображения с резолюция 4000×3000 пик-
села; 3) обработка на цифровите изображения със 
специализиран фотограметричен софтуер Pix4D 
Mapper, чрез създаване на проект и дефиниране на 
параметри, зареждане на изображенията, тяхното 
изравнение, получаване на ортомозайка, открива-

не на идентични свързващи точки, построяване на 
„разреден облак“ от общи точки в 3D простран-
ствен модел, дешифриране на опорните и контрол-
ни точки, изравнение на цифровата аеротриангу-
лация в координатната система на опорните точ-
ки, построяване на „плътен облак“ от точки в 3D 
георефериран пространствен модел, генериране 
на текстура на обекта, генериране на цифров мо-
дел по видимата повърхност (DSM) с големина на 
клетката 5 сm, автоматично генериране на ортофо-
то мозайка, редактиране на DSM и ортофото мо-
зайката, генериране на хоризонтали, експортване 
на модел на терена (DTM), хоризонтали и ортофо-
то изображение за целия район (фиг. 1Б, В).
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Фиг. 1. А – географско положение на о-в Ливингстън с означение на нос Хана; Б – 3D модел на релефа; В – 3D модел на релефа с нанесени 
хоризонтали през 5 m (изолинии) и позиция на геоложкия разрез (I-II); черните линии са проекция на координата мрежа; Г – геоложки 
разрез на разкриващите се скални последователности в южната част на нос Хана


