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Eιζαγωγή

Η αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ βξίζθεη ζεκαληηθή
εθαξκνγή ζηε δηαρείξηζε, πξνβνιή, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο Παγθφζκηαο
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο βνεζνχλ επίζεο ζηε κειέηε θαη
παξνπζίαζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρεη
αιιάμεη ν ηξφπνο θαηαγξαθήο, αξρεηνζέηεζεο θαη κειέηεο ησλ επξεκάησλ, ησλ
κλεκείσλ θαη ησλ αλαζθαθψλ απφ ηνπο αξραηνιφγνπο θαη ηνπο ηζηνξηθνχο. Οη
αξρηηέθηνλεο θαη νη ζρεδηαζηέο πνπ απνηππψλνπλ ηηο αλαζθαθηθέο εξγαζίεο, ηνπο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηα κλεκεία κεηψλνπλ ην ρξφλν θαη βειηηψλνπλ ηελ
πνηφηεηα ηεο απνηχπσζεο. Η ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ δελ έρεη ζθνπφ ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ αξραηνιφγσλ, ζρεδηαζηψλ, αλαζηεισηψλ ή ζπληεξεηψλ αιιά
ζηνρεχεη ζην λα πξνζθέξεη βνήζεηα θαη λα απινπζηεχζεη ηελ επίπνλε θαη πνιχσξε
εξγαζία ησλ επηζηεκφλσλ.
Υρήζη ηων 3D μονηέλων ζηις αρταιολογικές έρεσνες

Η εθαξκνγή ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη
πξαγκαηηθά ηελ κειέηε θαη ηελ έξεπλα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ίζσο
ηειηθά λα έρεη παξφκνην αληίθηππν κε ηηο εθαξκνγέο ηεο θσηνγξαθίαο ζηα ηέιε ηνπ
19νπ αηψλα. (Scopigno et al., 2011). πγθεθξηκέλα νη ηερλνινγίεο δεκηνπξγίαο
ςεθηαθψλ κνληέισλ ηξηζδηάζηαηεο πξαγκαηηθφηεηαο εμειίζζνληαη εληππσζηαθά.
Παξφιν πνπ αξρηθά αλαπηχρζεθαλ γηα εθαξκνγέο ζηε βηνκεραλία θαη ηελ
ςπραγσγία, νη ηερλνινγίεο απηέο είλαη ηδαληθέο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αξρεηνζέηεζε,

ηελ παξνπζίαζε, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ρψξσλ, κλεκείσλ θαη
αληηθεηκέλσλ.
Η απεηθφληζε κε ηξηζδηάζηαηα κνληέια κπνξεί λα εθαξκνζηεί (El-Hakim S. et
al, 2002) γηα :

1. ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αλαθαηαζθεπήο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηζηνξηθψλ θηηξίσλ,
ρψξσλ θαη αληηθεηκέλσλ, πνπ έρνπλ ππνζηεί θαηαζηξνθέο, γηα παξάδεηγκα απφ
ππξθαγηά, ζεηζκφ, πιεκκχξα, πφιεκν ή δηάβξσζε.
2. ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ απφ
εξεπλεηέο θαη θνηηεηέο.
3. ηελ ςεθηαθή αλαθαηαζθεπή ηζηνξηθψλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ πνπ δε δηαηεξνχληαη
πηα ή ζψδνληαη ηκεκαηηθά.
4. ηελ απεηθφληζε ρψξσλ ή φςεσλ πνπ είλαη αδχλαην λα απεηθνληζηνχλ ζηνλ
πξαγκαηηθφ θφζκν εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ή εμαηηίαο χπαξμεο αληηθείκελσλ ηξηγχξσ.
5. ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλχπαξμε αληηθείκελσλ ρσξίο θίλδπλν βιάβεο.
6. ηα εηθνληθά κνπζεία θαη ηνλ ηνπξηζκφ.( El-Hakim S. et al., 2002)
Μέθοδοι Γεωμεηρικής Σεκμηρίωζης Μνημείων

Οη πην δηαδεδνκέλεο κέζνδνη απνηχπσζεο κλεκείσλ είλαη ε Σνπνκεηξηθή, ε
Σνπνγξαθηθή, ε Φσηνγξακεηξηθή θαη ε Σξηζδηάζηαηε απνηχπσζε κε ηε ρξήζε
ζαξσηή Laser. Οη κέζνδνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεκνλσκέλα ή ζε
ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο. Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο είλαη δπλαηή
ε απνηχπσζε ελφο κλεκείνπ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν κε πςειή πνηφηεηα,
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επειημία. Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηηο θσηνγξακκεηξηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο ηερληθέο λα παξάγνπλ
ηεθκεξησκέλα παξάγσγα θαη ηειηθά πξντφληα, θαιχπηνληαο πιήξσο ηηο απαηηήζεηο
αθξίβεηαο θαη πιεξφηεηαο, αλεμαξηήηνπ θιίκαθαο θαη ηξφπνπ απεηθφληζεο.
(Μπνπξεμήο 2016)
Παραγωγή ηων 3D Μονηέλων

Οη ζπλερείο

βειηηψζεηο

ζηελ απφδνζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη

ηεο

πιεξνθνξηθήο έρνπλ νδεγήζεη ζηε δπλακηθή εηζβνιή κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη
ινγηζκηθψλ ηεο Όξαζεο ππνινγηζηψλ ζε πεδία πνπ θπξηαξρνχζε ε Φσηνγξακεηξία.
Με ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ηερληθψλ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ιεπηνκεξψλ 3D

κνληέισλ απιψλ ή θαη πην πνιχπινθσλ αληηθεηκέλσλ θαη πνηθίισλ κεγεζψλ, κέζσ
αιιεινπρηψλ εηθφλσλ, κεηά απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπο κε θαηάιιεια ινγηζκηθά
παθέηα, ρακεινχ θφζηνπο. Οη δπλαηφηεηεο γηα ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο θαη
δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ απμάλνληαη, δεκηνπξγψληαο έλα επξχ πεδίν
εθαξκνγήο, απφ ηελ παξαγσγή ζρεδίσλ, πςειήο αθξίβεηαο θαηάιιεια γηα
εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο, κέρξη ςεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη
πεξηεγήζεηο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.( Μπνπξεμήο 2016)
Διδικά Λογιζμικά 3D Μονηελοποίηζης

ην πεδίν ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ
παξαγσγή ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ εθαξκφδεηαη γηα εξγαζίεο απνηχπσζεο,
θαηαγξαθήο θαη αξρεηνζέηεζεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη επξεκάησλ.
Δηδηθά ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί ζε
απηέο ηηο εθαξκνγέο Autodesk 123d Catch θαη ην Agisoft Photoscan. ην πξψην γηα
ηε δεκηνπξγία ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ απαηηείηαη ε εηζαγσγή ησλ εηθφλσλ ζην
ινγηζκηθφ, πνπ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν γίλεηαη ε επεμεξγαζία ζε έλα θεληξηθφ
server. Αληίζεηα ζην δεχηεξν πξφγξακκα γηα ηελ παξαγσγή ηεο ςεθηαθήο
απεηθφληζεο φιεο νη επηινγέο θαη ηα ζηάδηα ησλ εξγαζηψλ γίλνληαη απφ ην ρξήζηε. Σα
ινγηζκηθά απηά βαζίδνληαη ζηε θσηνγξακκεηξηθή ηερληθή Γνκήο απφ Κίλεζε
(Structure from Motion, SfM) ε νπνία ρξεζηκνπνηεί πιήζνο ςεθηαθψλ εηθφλσλ θαη ηα
ςεθηαθά πξντφληα απνδίδνληαη ζε κνξθή λέθνπο ζεκείσλ (point cloud) ζπγθξίζηκα
ζηελ ππθλφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα κε εθείλα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ επίγεηνπο θαη
ελαέξηνπο Laser ζαξσηέο, πςεινχ θφζηνπο.

3D Μονηελοποίηζη Γύο μνημείων ηων Υανίων

ηελ κειέηε καο παξνπζηάδεηαη ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε δχν κλεκείσλ ηνπ
Ννκνχ Χαληψλ κε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα, κέγεζνο θαη απαηηήζεηο σο πξνο ηελ
απνηχπσζε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ. Πξφθεηηαη γηα ην
Σδακί ηνπ Κηνπηζνχθ Χαζάλ ή Γπαιί Σδακηζί, ην Οζσκαληθφ Σέκελνο πνπ βξίζθεηαη
ζην θέληξν ηνπ Δλεηηθνχ Ληκαληνχ θαη ρξνλνινγείηαη ζην β’ κηζφ ηνπ 17νπ αηψλα θαη
ην κνλφρσξν ηνηρνγξαθεκέλν λαφ ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξα πνπ βξίζθεηαη

ζηα Μεζθιά, 20 ρικ λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο ησλ Χαλίσλ θαη ρξνλνινγείηαη ζηα κέζα
ηνπ 13νπαηψλα.
H
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θσηνγξακκεηξηθή ηερληθή ηεο Γνκήο απφ Κίλεζε (Structure from Motion) ζην
εξγαζηήξην Ψεθηαθψλ Μέζσλ ρεδηαζκνχ (Digital Media Lab) ηεο ρνιήο
Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Με ηε ρξήζε απιψλ, κε
κεηξηθψλ

ςεθηαθψλ
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θσηνγξακκεηξηθνχο θαλφλεο ηεο CIPA (CIPA Rules 3x3) ηα δχν κλεκεία
θσηνγξαθήζεθαλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Η κεηαηξνπή ησλ θσηνγξαθηψλ ζε
ηξηζδηάζηαηα κνληέια ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ έγηλε, κε ηε ρξήζε
ηνπ ινγηζκηθνχ Agisoft Photoscan. Σειηθά ε δεκηνπξγία ηνπ ελνπνηεκέλνπ
νινθιεξσκέλνπ ςεθηαθνχ κνληέινπ γηα θάζε κλεκείν, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ
έλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ κνληέινπ ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα 3ds
Max.
Ηζηορική ηεκμηρίωζη ηων δύο μνημείων
i)Σζαμί Κιοσηζούκ Υαζάν

Σν Σδακί ηνπ Κηνπηζνχθ Χαζάλ ή Γπαιί Σδακηζί (παξαζαιάζζην Σδακί)
(Δηθ.1) θαηαζθεπάζηεθε κεηά ην 1645 θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ Σνχξθσλ ζηελ Κξήηε.
Δίλαη ην κνλαδηθφ απφ ηα ζσδφκελα ηδακηά ηεο παιηά πφιεο πνπ θηίζηεθε γηα ην
ζθνπφ απηφ.

Δηθ. 1 Σν Σδακί ηνπ
Κηνπηζνπθ Χαζάλ ή Γπαιί
Σδακηζί (Παξαζαιάζζην
Σδακί), ζην Δλεηηθφ Ληκάλη
ησλ Χαλίσλ.

ηε ζέζε ηνπ ππήξρε κηθξφο κνλφρσξνο λαφο πνπ θαηεδαθίζηεθε θαη κέξνο
ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην λέν θηίζκα. Δίλαη θπβηθφ θηίζκα
πνπ θαιχπηεηαη απφ έλα κεγάιν εκηζθαηξηθφ ρσξίο ηχκπαλν ηξνχιν. Ο ηξνχινο
ζηεξίδεηαη
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ελζσκαησκέλα ζηελ ηνηρνπνηία. Δμσηεξηθά αληηζηεξίδεηαη ζηηο γσλίεο, απφ θακπχιεο
αληεξίδεο. ηε Γπηηθή θαη ηε Βφξεηα πιεπξά πεξηβάιιεηαη απφ ζηνά ζηεγαζκέλε κε
έμη κηθξνχο ηξνχινπο ρσξίο ηχκπαλν. Έρεη ππνζηεί αξθεηέο αλαθαηαζθεπέο θαη έρεη
αιιάμεη πνιιέο ρξήζεηο (απνζήθε, Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, Γξαθείν Σνπξηζκνχ,
εθζεζηαθφο ρψξνο). (Αλδξηαλάθεο 1997)
ii) Η.Ν. Μεηαμόρθωζης ηοσ ωηήρα, Μεζκλά
ε απφζηαζε 20 ρικ ΝΓ ησλ Χαλίσλ, ζηα Μεζθιά, είλαη ρηηζκέλνο ν λαφο
ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξα ( Δηθ. 2,3). Σν κλεκείν απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ
δείγκα κνλφρσξνπ λανχ κηθξψλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπλαληάηαη ζηελ Δλεηνθξαηνχκελε
Κξήηε. Ιδξχζεθε ζηα κέζα ηνπ 13νπ αη. νπφηε ρξνλνινγείηαη θαη ην πξψην ζηξψκα
ηνηρνγξαθηψλ, πνπ εληνπίδεηαη ζηελ αςίδα. Σν εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκα ηεο
εθθιεζίαο αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηελ ηππηθή δηάηαμε ησλ ηνηρνγξαθεκέλσλ
λαψλ ηνπ 14νπ αη. Όπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ θηεηνξηθή επηγξαθή ν λαφο
αλαθαηλίζηεθε θαη ηνηρνγξαθήζεθε εθ λένπ ζηηο 15 Μαΐνπ 1303, κε θηήηνξα ηνλ
κνλαρφ Λεφληην ην Χσζάθπ θαη δσγξάθνπο ην Θεφδσξν θαη Βελέξε Γαληήι.
(Μαΐιεο, 2013).

Δηθ. 2,3. Ι.Ν. Μεηακφξθσζεο ηνπ
σηήξα, ζηα Μεζθιά, Χαλίσλ.
Χαξαθηεξηζηηθφο κνλφρσξνο
ηνηρνγξαθεκέλνο λαφο ηνπ 14νπ αη.

Η θσηνγξάθηζε θαη κνληεινπνίεζε ησλ δπν κλεκείσλ έγηλε απφ θνηηεηέο
δχν εμακήλσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο ρνιήο

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ
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καζήκαηνο

«Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο ζηα Μλεκεία» κε θαζεγεηή ηνλ θ. Π. Παξζέλην, κεηά
ηελ άδεηα ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Χαλίσλ

θ. Δ.

Παπαδνπνχινπ.

Δργαζία επί ηόποσ

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γπαιί Σδακηζί νη θνηηεηέο ζε ηξεηο νκάδεο
θσηνγξάθεζαλ i) ηνλ επξχηεξν εμσηεξηθφ ρψξν γχξσ απφ ην κλεκείν, ii) ην κλεκείν
εμσηεξηθά

θαη

iii)

ην

κλεκείν

εζσηεξηθά.

Χξεζηκνπνηήζεθαλ

ςεθηαθέο

θσηνγξαθηθέο κεραλέο θαη έλα γεξαλνθφξν φρεκα γηα λα ππάξρεη πιήξεο
θσηνγξαθηθή θάιπςε φισλ ησλ επηθαλεηψλ. πγθεθξηκέλα γηα ηε κνληεινπνίεζε
ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 111 ιήςεηο, 251 γηα ην εμσηεξηθφ
θέιπθνο θαη 148 γηα ην εζσηεξηθφ. (Parthenios et al. 2015)

Δηθ. 4 Σα ςεθηαθά ηξηζδηάζηαηα κνληέια απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ην εμσηεξηθφ
θέιπθνο θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ Γπαιί Σδακηζί.

Αληίζηνηρα ε θσηνγξάθεζε ηνπ Ι.Ν. Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξα ζηα
Μεζθιά έγηλε απφ δχν νκάδεο θνηηεηψλ νη νπνίεο θσηνγξάθεζαλ ην κλεκείν
εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά. Γηα ηελ πιήξε θσηνγξάθεζε ηνπ εμσηεξηθνχ θειχθνπο
θαη ηεο ζηέγεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζθάια. Δλψ γηα ην εζσηεξηθφ ιφγσ ειιηπνχο
θσηηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξίπνδν θαη ηξεηο πξνβνιείο ηνπνζεηεκέλνη ζην δάπεδν.

Η ρξήζε flash δελ ζπλίζηαηαη απφ ην ινγηζκηθφ ηεο κνληεινπνίεζεο. Βαζηθφο
ζθνπφο ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ λανχ ήηαλ ε φζν ην δπλαηφλ ιεπηνκεξήο απνηχπσζε
ηνπ ηνηρνγξαθηθνχ δηαθφζκνπ. Χξεζηκνπνηήζεθαλ 55 ιήςεηο γηα ην εμσηεξηθφ θαη
269 γηα ην εζσηεξηθφ. (Parthenios et al. 2016)
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην πιήζνο ησλ ιήςεσλ έπξεπε λα είλαη επαξθέο,
ψζηε λα επηηπγράλεηαη αιιεινεπηθάιπςε ησλ θσηνγξαθηψλ, ηνπιάρηζηνλ 60 %, κε
ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ κνληέινπ. Oη ξπζκίζεηο ησλ ςεθηαθψλ
κεραλψλ, ηα ζεκεία ιήςεσλ θαη νη ζπλζήθεο θσηηζκνχ έπξεπε λα είλαη φζν ην
δπλαηφλ ζηαζεξά θαη ειεγρφκελα.

Αποηελέζμαηα

Σα κνληέια ησλ δχν κλεκείσλ, εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, πνπ πξνέθπςαλ
ζπλελψζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ρεηξνθίλεηα ζηε ζσζηή θιίκαθα κεγέζνπο
ζχκθσλα κε κεηξήζεηο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ επί ηφπνπ εξγαζία.

Δηθ.5 Δηθφλεο απφ ην ηξηζδηάζηαην, εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ, κνληέιν ηνπ
ηνηρνγξαθεκέλνπ βπδαληηλνχ λανχ ζηα Μεζθιά.

Η κέζνδνο ήηαλ γξήγνξε, επέιηθηε θαη ρακεινχ θφζηνπο ελψ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ςεθηαθή απνηχπσζε θαη θαηαγξαθή κλεκείσλ ρσξίο λα
απαηηείηαη εηδηθφ ηερληθφ ππφβαζξν, απφ ηνπο ρξήζηεο. Σα ηξηζδηάζηαηα κνληέια
είλαη αξθεηά αθξηβή θαη ιεπηνκεξή ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμ
απνζηάζεσο αξραηνινγηθή θαη ηζηνξηθή κειέηε θαζψο θαη ηε κειέηε ηεο παζνινγίαο

ηνπο. Γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζρεηηθά κε ηε γεσκεηξία θαη ηελ ηνπνγξαθία
απαηηείηαη επηπιένλ εμεηδηθεπκέλνο ηερληθφο εμνπιηζκφο.
Σα ηειηθά κνληέια κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ, ψζηε
λα είλαη πξνζβάζηκα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο, θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο.
πγθεθξηκέλα γηα ην βπδαληηλφ ηνηρνγξαθεκέλν λαφ ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ
σηήξα, ην εληαίν ςεθηαθφ κνληέιν κπνξεί λα αλαδεηεζεί γηα πεξηήγεζε, ζηελ εμήο
δηεχζπλζε : https://skfb.ly/NnNR. (Δηθ. 6)

Δηθ. 6 Δηθνληθή πεξηήγεζε ζην ςεθηαθφ κνληέιν ηνπ λανχ κέζα απφ ηε
ζπζθεπή Oculus Rift VR, ζην εξγαζηήξην Ψεθηαθψλ Μέζσλ ρεδηαζκνχ ηεο
Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο, ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.

σμπεράζμαηα

πκπεξαζκαηηθά ε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηηο έξεπλεο ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο είλαη ζεκαληηθή θαη ζπλερψο εμειηζζφκελε. Η δεκηνπξγία
ηξηζδηάζηαησλ ςεθηαθψλ κνληέισλ αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ νη επηζηήκνλεο κειεηνχλ,
αλαδεηθλχνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά. Με ηε βνήζεηα ηεο
ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο,
άκεζα ζηα ςεθηαθά ηξηζδηάζηαηα κνληέια.
Η ζπλερήο εμέιημε θαη πξφνδνο ζηηο εθαξκνγέο ησλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ
ζε φια ηα πεδία έξεπλαο θαη κειέηεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πξνυπνζέηεη

δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ζπλεξγαζίεο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ
επηζηεκφλσλ.
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THE 3D DIGITAL VISUALISATION OF TWO MONUMENTS IN CHANIA
AREA USING THE STUCTURE FROM MOTION TECHNIQUE.
THE CASE STUDY OF GIALI TZAMISI AND THE BYZANTINE CHURCH OF THE
TRANSFORMATION OF THE SAVIOR, IN MESKLA.

Panagiotis Parthenios ,Theano Androulaki, Evangelia Gereoudaki,
GiorgosVidalis
The use of 3D digitization and modelling in documenting heritage sites has
increased significantly over the past few years. In this paper we would like to present
two projects which were realised in the Digital Media Lab, in the School of
Architecture at the Technical University of Crete, in coordination with the Ministry of
Culture of Greece, via Ephorate of Antiquities of Chania. The paper presents the
process of two monuments’ virtual 3D reconstruction using Structure from Motion
techniques with common, user friendly, low cost equipment. Two monuments of the
area of Chania, the Ottoman Mosque of Kioutsouk Hassan or Giali Tzami constructed

in 17th c. and the a 13th century byzantine church of the Transformation of the
Saviour, in Meskla, have been photographed by student groups and the models of
each monument were merged into one unified 3D scene. The detailed and high quality
products of the 3D modelling can be used for educational and research purposes
whereas the lighter versions are most suitable for a broader promotion to visitors and
tourists through light, easy to use, 3D visualizations on the web.
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