Εικονική περιήγηςη ςτο καθολικό τησ Ενετικήσ Μονήσ του Αγ.
Φραγκίςκου - Αρχαιολογικό Μουςείο, ςτα Χανιά.

Σε παγθόζκηα θαη επξσπατθή θιίκαθα ε ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε ηεο
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο βξίζθεη ζεκαληηθέο θαη πνιπδηάζηαηεο εθαξκνγέο. Οη
ζπλερείο εμειίμεηο θαη βειηηώζεηο ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ ινγηζκηθώλ ςεθηαθήο
απνηύπσζεο αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, κλεκείσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζηνρεύνπλ ζηελ
παξαγσγή πςειήο πνηόηεηαο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ. Αλάκεζα ζηηο εθαξκνγέο ε
πεξηήγεζε, εηδηθώλ θαη θνηλνύ, ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ ηείλεη λα απνηειέζεη βαζηθό
ηξόπν πξνζέγγηζεο θαη πξνβνιήο ελόο κλεκείνπ, κε ηηο πξνεγκέλεο εθαξκνγέο
εηθνληθήο θαη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο.
Σθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ςεθηαθνύ κνληέινπ,
θαηάιιεινπ γηα εηθνληθή πεξηήγεζε, ηνπ Καζνιηθνύ ηεο Ελεηηθήο Μνλήο ηνπ Αγ.
Φξαγθίζθνπ πνπ ζήκεξα ζηεγάδεηαη ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν ησλ Χαλίσλ. Τα
αξραηνινγηθά εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ ζύληνκα ζα κεηαθεξζνύλ ζην ζύγρξνλν
θηήξην ζηε Χαιέπα νπόηε κέζα από ηελ ςεθηαθή πεξηήγεζε ζην ηξηζδηάζηαην
κνληέιν, έγηλε πξνζπάζεηα απνηύπσζεο ζε εηθνληθό πεξηβάιινλ, ηεο αίζζεζεο θαη
ηεο αηκόζθαηξαο πνπ απνπλέεη ζήκεξα ε έθζεζε ζην κλεκείν.
Οη εξγαζίεο απόθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά από
πξνγξακκαηηζκέλε νξγάλσζε, κε πνιιέο επηζθέςεηο επί ηόπνπ ζην κλεκείν, κε
επίγεηα θαη ελαέξηα θσηνγξάθεζε ησλ ρώξσλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθώλ κεραλώλ θαη
εμνπιηζκνύ πνπ δηαζέηνπλ ηα εξγαζηήξηα Ψεθηαθώλ Μέζσλ Σρεδηαζκνύ (Digital
Media Lab) θαη Sense Lab ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Σηε ζπλέρεηα ε επεμεξγαζία
ησλ δεδνκέλσλ κε εηδηθά ινγηζκηθά ηξηζδηάζηαηεο κνληεινπνίεζεο ρώξσλ θαη
απόδνζεο ηειηθώλ πξντόλησλ πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο ζην Digital Media Lab.
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πξνγξακκάησλ, ε πνξεία ησλ εξγαζηώλ, νη κεζνδνινγίεο απεηθόληζεο, ηα
πξνβιήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεζόδσλ.
Η εθπόλεζε ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ
Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηεο Σρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ

Κξήηεο κε ηίηιν «Ολοκληπυμένη Πποζηαζία Ιζηοπικού Δομημένος Πεπιβάλλονηορ με
Σύγσπονερ Τεσνολογίερ και Πποηγμένα Υλικά» θαη απνηειεί ηκήκα ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο. Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη σο «Τπιζδιάζηαηη μονηελοποίηζη: Δςναμικό
επγαλείο ζηην τηθιακή αναπαπάζηαζη για ηην ανάδειξη και πποβολή ηηρ Πολιηιζηικήρ
Κληπονομιάρ. Η πεπίπηυζη ηος Καθολικού ηηρ Ενεηικήρ Μονήρ ηος Αγ. Φπαγκίζκος Απσαιολογικό Μοςζείο Φανίυν» θαη εθπνλήζεθε κε επηβιέπνληα ηνλ θ. Π. Παξζέλην,
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή.

