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Καινοτόμεσ υπθρεςίεσ 3D ευρείασ κλίμακασ 
από το ΤΕΙ Κριτθσ

Θ επίγεια τριςδιάςτατθ ςάρωςθ laser (terrestrial laser
scanning, TLS) μεγάλου βελθνεκοφσ είναι μια νζα και
αναπτυςςόμενθ τεχνολογία που προςφζρει τθν
δυνατότθτα καταγραφισ μεγάλου αρικμοφ ςθμείων
(νεφϊν) ςτο χϊρο ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, με
μεγάλθ πυκνότθτα και ακρίβεια. Θ απόκτθςθ των
δεδομζνων αυτϊν αποτελεί το πρωταρχικό ςτάδιο για
τθν δθμιουργία τριςδιάςτατων μοντζλων, χριςθ των
οποίων ειςβάλει με αυξανόμενουσ ρυκμοφσ ςε πολλζσ
εφαρμογζσ τεκμθρίωςθσ μνθμείων, μοντελοποίθςθσ
χϊρων και ςε πολυμεςικζσ εφαρμογζσ εικονικισ
πραγματικότθτασ. Θ τεχνικι επίγειασ ςάρωςθσ laser:

• παρζχει ακριβζςτερα προϊόντα από οποιαδιποτε
άλλθ μεκοδολογία

• ςυνδυάηει τθν ακρίβεια τθσ τοπογραφικισ
αποτφπωςθσ και τθν πλθρότθτα και ςυνζχεια
αποτφπωςθσ τθσ φωτογραμμετρικισ

• παρζχει μεταβλθτι ανάλυςθ ςτο ζδαφοσ ανάλογα
με τθν απαιτοφμενθ ακρίβεια του τελικοφ προϊόντοσ

• παρζχει ςυνολικι αποτφπωςθ των 3Δ μνθμείων.

Εντοφτοισ, παρά τθν υψθλι αποδοτικότθτά τουσ και τα
πλεονεκτιματά τουσ ςε ςχζςθ με τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ
που χρθςιμοποιοφνται μζχρι τϊρα, οι τριςδιάςτατοι
επίγειοι ςαρωτζσ laser δεν χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ με
κυριότερθ αιτία τθν ζλλειψθ ολοκλθρωμζνων και
αποτελεςματικϊν εξειδικευμζνων μεκόδων επεξεργα-
ςίασ και αξιοποίθςθσ των τριςδιάςτατων δεδομζνων.
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Ειςαγωγι

Διαδικαςία
Θ ςάρωςθ μνθμείων και
χϊρων πολιτιςτικισ κλθρο-
νομιάσ για τθν παραγωγι
τριςδιάςτατων μοντζλων
περιλαμβάνει 3 βαςικζσ
φάςεισ: (ςχιμα 1).

Προϊόντα

Εικόνα 1. Εργαςίεσ πεδίου 3Δ ςάρωςθσ (ΤΕΙ Κριτθσ) και θ 
διαδικαςία επίγειασ ςάρωςθσ λείηερ

Δθμοςιεφςεισ Ερευνθτικι Ομάδα

Εικόνα 2: Η προτεινόμενθ ζρευνα

Τυπικά προϊόντα που μποροφν να προκφψουν από τθν
3Δ ςάρωςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν προτεινόμενθ ζρευνα:

• 3Δ ζγχρωμο (RGB) νζφοσ ςθμείων με γεωαναφορά
(εικόνα 3)

• Τομζσ ςε οποιαδιποτε κζςθ και προςανατολιςμό
(εικόνα 4)

• Μετριςεισ κάκε είδουσ διαςτάςεων και
υπολογιςμόσ όγκων (εικόνα 5)

• 3D διανυςματικά ςχζδια απόδοςθσ των ςθμαντικών
χαρακτθριςτικών των μνθμείων

• Ορκοφωτογραφίεσ
• 3Δ πολυγωνικά μοντζλα
• Χάρτεσ και αναφορζσ ςφγκριςθσ και αποκλίςεων

νεφών ι/και 3D μοντζλων 3Δ φωτορεαλιςτικά
μοντζλα, μοντζλα VRML

• Μοντζλα κλειςτών επιφανειών (STL) κατάλλθλα για
μελζτθ ιδιοτιτων (εικόνα 6)

• Video περιιγθςθσ νεφών, μοντζλων

Ζρευνα

Οι χριςεισ των προϊόντων αυτϊν εξαρτϊνται από τθν 
ειδικότθτα του χριςτθ: 
Ζνασ αρχαιολόγοσ, ι επιμελθτισ μουςειολόγοσ μπορεί 
να χρθςιμοποιιςει 3Δ μοντζλα για:
• Πρόςβαςθ ςε ακριβι επιςτθμονικι πλθροφορία
• Χρειάηονται πρόςβαςθ, δεδομζνα και

μεταδεδομζνα ςχετικά με αυτό.
• Σφγκριςθ με άλλα αντικείμενα και ταξινόμθςι
• Μζτρθςθ και ανάλυςθ ιδιοτιτων
• Οπτικοποίθςθ παλαιότερων καταςκευαςτικών

φάςεων ι τροποποιιςεων
• Μελζτθ και οπτικοποίθςθ των φκορών ζργων

τζχνθσ κ.α αντικειμζνων
Ανάλογα ζνασ ςυντθρθτισ ι αρχιτζκτονασ ζχει:
• Ανάγκθ λεπτομεροφσ και ακριβείασ καταγραφισ
• Ανάγκθ γεωμετρικισ αναπαράςταςθσ τμθμάτων

του αντικειμζνου
• Ανάγκθ 3Δ οπτικοποίθςθσ παλαιότερων φάςεων

επεμβάςεων
Μία αρχαιολογικι εφορεία, ζνα μουςείο, ζχει:
• Ανάγκθ ακριβοφσ οπτικοποίθςθσ των μνθμείων και
• Ανάγκθ εικονικών αναπαραςτάςεων αρχαιολο-

γικών χώρων και μνθμείων
• Ανάγκθ εικονικισ αναπαράςταςθσ μουςειακών

αντικειμζνων

Χριςεισ

Θ προτεινόμενθ ζρευνα προβλζπει τθν ανάπτυξθ νζων
μεκόδων και λφςεων για τρεισ κάκετεσ εφαρμογζσ
(εικόνα 2):

• Τεκμθρίωςθ και αποτφπωςθ κτιρίων αρχαιολογικοφ
ενδιαφζροντοσ

• Εικονικι αναπαράςταςθ αρχαιολογικών χώρων
(virtual reality)

• Μοντελοποίθςθ πόλθσ (city modeling)

Εικόνα 3. 3Γ έγτρωμο (RGB) νέθος ζημείων ηοσ Αρκοσδόζπηλαιοσ

(Μονή Γκοσβερνέηο)

Εικόνα 4. Τομή ζε 3Γ μονηέλο ηης Μνημειακής Δλιάς Βοσβών

Εικόνα 5. Διάφορεσ μετριςεισ ςε 3Δ μοντζλο γζφυρασ 

Εικόνα 6. Μοντζλο STL  τθσ πλατείασ 1866 ςτα Χανιά για μελζτθ 
κερμικισ ςυμπεριφοράσ αςτικισ νθςίδασ με CFD
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