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ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΡΟΓΟΠΗ 
ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ

Λαϊνίδος Δςαγγελία, Σκεκαηάξρεο πληήξεζεο, ΕΦΑ Ροδόπης

Γάππα Μαπία, ΔΕ πληεξήηξηα Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο, ΕΦΑ Ροδόπης

έγκλια Δλένη, ΣΕ πληεξήηξηα Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο, ΕΦΑ Ροδόπης

Κοςκή Ιάζμη, ΣΕ πληεξήηξηα Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο, ΕΦΑ Ροδόπης

Υπιζηοθόπος Αλεξάνδπα-Αλεξία, ΔΕ πληεξήηξηα Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο, ΕΦΑ Ροδόπης

Γκοςνηάκος Δςαγγελία, ΔΕ πληεξήηξηα Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο, ΕΦΑ Ροδόπης

Η ΥΡΤΗ ΠΡΟΣΟΜΗ ΣΟΤ ΔΠΣΙΜΙΟΤ ΔΒΗΡΟΤ ΣΟ 
ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ. 

Η ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΠΟΤ ΠΡΟEKΤΦΑΝ.

ΠΕΡΙΛΗΦΗ

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

Η ΑΠΟΣΤΠΧΗ

Η ρξπζή πξνηνκή ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα επηίκηνπ εβήξνπ (193-211 κ.Υ.) από ηελ Πισηηλόπνιε Δηδπκνηείρνπ απνηειεί εκβιεκαηηθό έθζεκα ηνπ

Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ ηεο Κνκνηελήο θαη έλα από ηα θαιύηεξα δηαηεξεκέλα επξήκαηα ηνπ είδνπο ηνπ παγθνζκίσο (εηθ.1). Η παξνύζα επηηνίρηα

αλάξηεζε παξνπζηάδεη ηηο δύν κεζόδνπο ηξηζδηάζηαηεο ςεθηαθήο απνηύπσζεο πνπ εθαξκόζηεθαλ ζην αληηθείκελν θαηά ην 2019 (ζηα πιαίζηα ζύκβαζεο

ηεο ΕΦΑ Ρνδόπεο -ΑΔΑ:78ΨΩ4653Π4-3Ε6- με τον κ. Νικόλαο Παντελαίο), πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κειινληηθά αληίγξαθό ηνπ πξνο έθζεζε: ηεο ςεθηαθήο

ζάξσζεο κε laser θαη ηεο ζάξσζεο κε δνκεκέλν θσηηζκό (Structured Light Technology). ηελ πεξίπησζε ηεο ςεθηαθήο ζάξσζεο κε laser (Handyscan), ε

αληαλάθιαζε ηεο θσηεηλήο πεγήο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ρξπζνύ αληηθεηκέλνπ απαηηνύζε εηδηθή επηθάιπςε ηεο πξνηνκήο, κηα επεκβαηηθή κέζνδνο πνπ

απνξξίθζεθε, θαη ε αλαδήηεζε κηαο κε επεκβαηηθήο κεζόδνπ νδήγεζε ζηελ επηινγή ηεο ζάξσζεο κε δνκεκέλν θσηηζκό (Imetric). Η ηδηαηηεξόηεηα ηεο

ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο ηεο ρξπζήο πξνηνκήο απνηέιεζε πξόθιεζε σο πξνο ηελ αληηκεηώπηζή ηεο, ζύκθσλα κε ηα ζύγρξνλα δεηήκαηα ηεο δενληνινγίαο

ηεο πληήξεζεο.

Αλαιπηηθά νη κέζνδνη πνπ αθνινπζήζεθαλ:

1. HandyScan (απνηύπσζε laser)
Η απνηύπσζε ηνπ όγθνπ γίλεηαη κε ηελ πξόζπησζε αθηίλσλ
laser, ζε επηιεγκέλεο ζπρλόηεηεο, ζε δηαζηαύξσζε θαη ε
αληηγξαθή ηεο αλάθιαζεο ηεο από ζηεξενζθνπηθέο θάκεξεο.
Οη θάκεξεο είλαη ζε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, όπσο ε
αλζξώπηλε όξαζε, θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο κεηξήζεηο ζε
ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ζεκείσλ ζην ρώξν. Οη ζπρλόηεηεο
ηνπ θσηόο (laser) πνπ πέθηνπλ ζην αληηθείκελν, δελ
επεξεάδνπλ ην ρξώκα, ηελ πθή, ηελ παηίλα ηνπ ρξόλνπ ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη εμαξηώληαη από ηελ αλαθιαζηκόηεηα ηεο
επηθάλεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ (ην ρξώκα ή ηελ κεηαιιηθή
πθή) (εηθ.2).
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2. Imetric (απνηύπσζε κε ηε βνήζεηα ιεπθνύ θσηόο)
Η απνηύπσζε ηνπ όγθνπ γίλεηαη κε ηελ πξόζπησζε ιεπθνύ θσηόο ρακειήο
ζπρλόηεηαο, ζε θάζεηεο ιεπηέο γξακκέο, κε ελαιιαγή ρξνληθνύ κνηίβνπ, ιεπθνύ-
καύξνπ. Η αληηγξαθή ηνπο γίλεηαη κε ζηεξενζθνπηθά ηνπνζεηεκέλεο θάκεξεο, κε ην
ινγηζκηθό λα κεηαζρεκαηίδεη ηελ πιεξνθνξία ζε ηξηζδηάζηαηα ζεκεία. Η αθξηβήο
βαζκνλόκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, δίδεη αθξίβεηα απνηύπσζεο 0.01ρηι. πνπ εμαξηάηαη
από ηελ πθή θαη ηελ αλαθιαζηκόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν αληηθείκελν καο
απνηππώζεθε από 75 ζηαζεξέο ζέζεο ζέαζεο, κε πεξηζηξνθέο θαη κε αιιαγέο ζην
ύςνπο ηνπ ζεκείνπ νξάζεσο. Σα 75 λέθε ζεκείσλ αλαιύζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ
κε ινγηζκηθό αληίζηξνθεο κεραλνινγίαο (reverse engineering), ώζηε λα δνζεί ε
επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ (ρσξίο ην πάρνο ηνπ πιηθνύ) κε αλάιπζε απηή ηεο
αληηγξαθήο (εηθ.3-5).

Η απόζηαζε απνηύπσζεο (αληηθείκελν-scanner) είλαη ~20 εθαηνζηά, κε ην scanner λα
βξίζθεη ηελ ζέζε ηνπ ζην ρώξν κε ηελ βνήζεηα αλαθιαζηηθώλ ζηόρσλ πνπ είλαη
πξνζαξκνζκέλνη ζε έλα δίρηπ επηηνπνζεηήκελν ή ζε απόζηαζε απν ην αληηθείκελν. Δελ
γίλεηαη θακία επέκβαζε ζην αξραίν αληηθείκελν (κε επεκβαηηθή κέζνδνο) θαη δελ αιινηώλεηαη
ε παηίλα ηνπ ρξόλνπ θαη ε πθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. Η αθξίβεηα αλάιπζεο ηεο απνηύπσζεο ηνπ
λέθνπο ζεκείσλ είλαη 0,1 ρηι. ην ςεθηαθό αξρείν γίλεηαη επεμεξγαζία κε πξνγξάκκαηα
αληίζηξνθεο κεραλνινγίαο (reverse engineering), ώζηε λα δνζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ
αληηθεηκέλνπ αλάιπζε απηή ηεο αληηγξαθήο (ρσξίο ην πάρνο ηνπ πιηθνύ).

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Δικ.2. Απνηύπσζε ρξπζήο 
πξνηνκήο κε laser

Δικ.3-5. ηηγκηόηππα από ηελ επεμεξγαζία ηνπ  3D κνληέινπ

Δικ.1. Πξνηνκή επηίκηνπ εβήξνπ

Δικ.6-8. Απνηέιεζκα ηεο ηξηζδηάζηαηεο απνηύπσζεο 

Λόγσ ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ αληαλαθιάζεσλ ησλ επηθαλεηώλ ε απνηύπσζε κόλν κε laser απαηηνύζε εηδηθή
επηθάιπςε αιιά γηα ιόγνπο δενληνινγίαο απνθαζίζηεθε λα ζπλδπαζηεί κε ηε κέζνδν ζάξσζεο ιεπθνύ θσηόο (εηθ.6-8).

Xξήζε κε θαηαζηξεπηηθώλ κεζόδσλ απνηύπσζεο

Αθξίβεηα απνηύπσζεο ηξηζδηάζηαηεο γεσκεηξίαο

πκβαηόηεηα πξαγκαηηθνύ  θαη  ςεθηαθνύ κνληέινπ 

Απνηύπσζε πιεξνθνξίαο, πθήο θαη πνηόηεηαο απηήο


