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Περίληψη 

Τα έργα τέχνης αποτελούν ευαίσθητα αντικείμενα που απαιτούν διαρκή έλεγχο της 

κατάστασης στην οποία  βρίσκονται. Η πλήρης διάγνωση της κατάστασης του έργου 

επιτρέπει την έγκαιρη και ορθή συντήρηση του και εξασφαλίζει την διαχρονικότητα του. Στο 

παρόν παρουσιάζεται ένα σύστημα Ψηφιακής Ολογραφικής  Συμβολομετρίας Κοκκιδίωσης 

για την δομική διάγνωση των έργων τέχνης. Πρόκειται για ένα απολύτως φορητό και πλήρως 

αυτοματοποιημένο σύστημα για την εξ΄αποστάσεως και με μη καταστρεπτικό τρόπο 

διάγνωση των δομικών αλλοιώσεων ενός έργου τέχνης, είτε αυτές βρίκονται στην επιφάνεια 

του είτε κάτω από αυτήν. Το σύστημα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα μιας υψηλής συμφωνίας 

δέσμης laser. Καταγράφει ψηφιακά (CCD camera) τη συμβολή του οπισθοσκεδαζόμενου - 

από το υπό εξέταση αντικείμενο- φωτός laser με μια δέσμη laser αναφοράς. Η διάταξη αυτή 

επιτρέπει να ανιχνεύονται μικρομετατοπίσεις της επιφάνειας του αντικειμένου με ευκρίνεια 

που αντιστοιχεί στο μισό του μήκους κύματος της δέσμης laser.  Τοπικές ανομοιομορφίες, σε 

σχέση με την ολική απόκριση του αντικειμένου, στις ανιχνευόμενες μικρομετατοπίσεις 

συσχετίζονται άμεσα με δομικές ατέλειες του υπό εξέταση αντικειμένου. Ειδικό λογισμικό 

επιτρέπει το πλήρη έλεγχο του συστήματος, επεξεργάζεται τα δεδομένα και εξάγει τα 

αποτελέσματα. Ένα δεύτερο λογισμικό δίνει την δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας των 

αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της απεικόνισης τους, την ποσοτικοποίηση και 

διαστασιοποίηση τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας χάρτης αλλοιώσεων του έργου, με 

τις συντεταγμένες των αλλοιώσεων καθώς και την διαβάθμιση στην επικυνδυνότητα αυτών. 

Ο χάρτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον συντηρητή σαν οδηγός στις εργασίες 

συντήρησης και αποκατάστασης του έργου. Επίσης το σύστημα επιτρέπει την παρατήρηση 

της απόκρισης του έργου στην μεταβολή κλιματικών συνθηκών με στόχο την πρόβλεψη της 

δημιουργίας αλλοιώσεων ή της εξέλιξης  των ήδη υπάρχουσών.  

Abstract 

 

Works of art are sensitive objects which demand constant examination of their condition. The 

diagnosis of the condition of an artwork allows its in-time and in the right way restoration and 

reassures its timelessness. In this work it is presented a Digital Holographic Speckle Pattern 

Interferometry system for artworks structural diagnosis.  The system is completely portable 

and fully automated and provides remote and non-destructive diagnosis of artworks structural 

deteriorations whether these deteriorations are on the surface of the artwork or in the bulk of 

the material. The system takes advantage of the properties of a coherent laser beam. It 

digitally captures, with a CCD camera, the interference of the backscattered light, coming 

from the object under examination, with a reference beam. This setup allows the detection of 

microdisplacements of the surface of the object with a resolution of half of the laser 

wavelength. Local irregularities, compared to the whole body response, that are detected via 

microdisplacement effect are related with structural deteriorations of artwork under 

examination. A tailor made software allows the full control of the system, processes the data 

and extracts the results. Another software provides the ability of post processing the data in 

order to improve the way they are displayed, to quantify the data and measure the desires 

values. The final outcome is a deterioration map which provides the coordinates of the 

deteriorations and their severity. A map like this can be for a restorer the guide for the 



restoration works. Moreover the DHSPI system allows the monitoring of the response of the 

artwork in the environmental changes which aims in the prediction of deteriorations 

generation or in the prediction of the evolution of the already existing deteriorations, 
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1. Εισαγωγή 

Η Ολογραφική συμβολομετρία είναι μια μη καταστροφική οπτική μέθοδος που επιτρέπει την 

εξ αποστάσεως  ανίχνευση μη-ορατών μικροαλλοιώσεων. Η τεχνική αυτή  ανιχνεύει το φως 

που σκεδάζεται από το υπό εξέταση αντικείμενο όταν αυτό φωτιστεί με σύμφωνο φως laser. 

Η τεχνική αυτή μπορεί να ανιχνεύσει  τάσεις που αναπτύσονται στην επιφάνεια του 

αντικειμένου οι οποίες μπορούν να μετρηθούν ως πολλαπλάσια του μήκους κύματος   

 Ο όρος DHSPI αντιστοιχεί στο Ψηφιακή Ολογραφική Συμβολομετρία Κοκκιδίωσης 

(Digital Holographic Speckle Pattern Interferometry) είναι μία από τις τεχνικές ολογραφικής 

συμβολομετρίας που παρέχει υψηλής ευκρίνειας ανίχνευση με την ευκολία που παρέχoυν τα 

ψηφιακά μέσα. Η ανίχνευση των μη ορατών δομικών ατελειών  επιτυγχάνεται με την βοήθεια 

της ανισοτροπίας που προκαλούν τοπικά πεδία τάσεων. 

Η τεχνική βασίζεται (1) στην υπέρθεση του οπισθοσκεδαζόμενου φωτός laser (δέσμη 

αντικειμένου) από την επιφάνεια του υπό εξέταση αντικειμένου (το οποίο λόγω των 

ιδιοτήτων της δέσμης laser έχει μoρφή κόκκου εξ’ ού και όρος speckle) με μια δέσμη – που 

προέρχεται από το ίδιο laser - σταθερού οπτικού δρόμου που ονομάζεται δέσμη αναφοράς. 

Με ειδικούς αλγόριθμους υπολογίζεται το ψηφιακό ολόγραμμα του αντικειμένου. Στην 

συνέχεια αν στο υπό εξέταση αντικείμενο δημιουργηθεί με τεχνητό (πχ με θέρμανση) ή 

φυσικό τρόπο (αλλαγή θερμοκρασίας χώρου) μεταβολή των τάσεων  στο εσωτερικό του 

αντικειμένου σε τέτοιο βαθμό ώστε να να επιρρεαστεί η επιφάνεια αυτού τότε 

δημιουργούνται μεταβολές και στο οπισθοσκεδαζόμενο φως οι οποίες καταγράφονται ως νέα 

ολογράμματα τα οποία αντιπαραβάλλονται με το αρχικό ολόγραμμα ή με κάποιο άλλο από τα 

προηγούμενα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα κροσσών (συμβολόγραμμα). Κάθε ζεύγος 

κροσσών (άσπρος-μαύρος) αντιστοιχείται άμεσα σε σχετική μετατόπιση (από το σημείο 

Εικόνα 1Εικόνα 1 Συμβολόγραμμα από την εξέταση με DHSPI ξύλινου 

αντικειμένου με marqueterie. Διακρίνεται το σύστημα κροσσών. Όπου υπάρχει 

δομική ατέλεια δημιουργείται αλλαγή στην μορφή των κροσσών 



θεωρούμενο ως σημείο 0). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι απολύτως 

ποσοτικοποιημένα Στην περίπτωση που υπάρχουν ανισοτροπίες στο εσωτερικό του 

αντικειμένου τότε αυτές καταγράφονται στο συμβολόγραμμα ως τοπικές διαφοροποιήσεις 

(πυκνώσεις, ασυνέχειες κλπ) στην μορφή των κροσσών.  

Η τεχνικής αυτή είναι απολύτως μη καταστροφική και η εφαρμογή  της γίνεται 

εξ΄αποστάσεως. Δεν απαιτεί ούτε λήψη δείγματος ούτε κάποια άλλη προετοιμασία του 

εξεταζόμενου αντικειμένου. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τύπο επιφάνειας 

ανεξάρτητα από τη μορφή το μέγεθος ή την πολυπλοκότητά της.  

Η DHSPI βρίσκει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δομική διάγνωση όπως  πχ 

στην Βιομηχανία  (π.χ. ποιοτικός έλεγχος μηχανικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, 

έλεγχος δονήσεων κλπ), στον έλεγχο των κτιρίων (π.χ.μελέτη συμπεριφοράς δομικών 

στοιχείων) στην Ιατρική (π.χ. ποιοτικός έλεγχος πρόσθετων μελών) αλλά κυρίως σε 

εφαρμογές που υπάρχει απαίτηση να αποφεχθεί η επαφή με το εξεταζόμενο αντικείμενο είτε 

γιατί η πρόσβαση σε αυτό είναι δύσκολη είτε γιατί η επαφή αυτή ενδέχεται να προκαλέσει 

ζημιές στο εξεταζόμενο αντικείμενο.  

Τέτοιες εφαρμογές βρίσκονται στην πολιτιστική κληρονομιά. Τα έργα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς είναι αντικείμενα εξαιρετικά ευαίσθητα τα οποία χρειάζονται ειδική 

μεταχείριση έτσι ώστε να μην υποστούν την παραμικρή ζημιά αλλά επιπλέον απαιτούν 

διαρκή έλεγχο της κατάστασης τους για να εντοπιστούν εγκαίρως και να συντηρηθούν τα   

όποια προβλήματα προκύψουν από την φυσική γήρανση του έργου, την έκθεση του έργου σε 

μη κατάλληλες περιβαντολογικές συνθήκες ή άλλες αιτίες. Κάποιες από τις εφαρμογές της 

DHSPI στην πολιτιστική κληρονομιά είναι (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Ανίχνευση δομικών ατελειών (αποκολλήσεις, ρωγμές κλπ)  

 Έλεγχος των επεμβάσεων (συντήρησης κλπ) που έχουν γίνει στο έργο και μελέτη 

των επιδράσεων  τους 

 Παρακολούθηση της καταπόνησης που δέχονται τα έργα τέχνης λόγω της αλλαγής 

των περιβαλλοντικών ή άλλων παραμέτρων  

Εικόνα 2. Το σύστημα DHSPI Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Λεζάντα, Στοιχισμένο στο
κέντρο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς:
Αυτόματο



 Συγκριτικός έλεγχος γνησιότητας έργου μετά από δανεισμό, μεταφορά κλπ. (απαιτεί 

καταγραφή συμβολογράματος πρίν τον δανεισμό και σύγκριση με συμβολλόγραμμα 

μετά την επιστροφή) 

 

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε και το φορητό σύστημα DHSPI το οποίο 

αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της ολογραφικής συμβολομετρίας. Διαφόρων τύπων έργα 

πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να εξεταστούν από το DHSPI. Τέτοια είναι από 

αγιοαγραφίες, ξύλινες εικόνες, καμβάδες μέχρι έπιπλα, αγάλματα τοιχογραφίες κλπ. Το 

σύστημα αυτό παρέχει σημαντικές πληροφορίες σε συντηρητές και ερευνητές και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χώρο από εργαστήριο και μουσείο μέχρι ανασκαφή και 

σκαλωσιά.   

2. Περιγραφή του DHSPI 

Το DHSPI παρουσιάζεται στην εΕικόνα 2. Το DHSPI είναι ελαφρύ φορητό σύστημα που 

απαρτίζεται κυρίως από 2 μέρη. Την οπτική κεφαλή και την μονάδα ελέγχου. Η μονάδα 

ελέγχου συνδέεται με απομακρυσμένη σύνδεση με ένα φορητό υπολογιστή στον οποίο 

απεικονίζονται τα δεδομένα.  

i. Οπτική κεφαλή  

Η σχηματική απεικόνιση της οπτικής διάταξης στη κεφαλή του συστήματος DHSPI φαίνεται 

στην εικόνα 3.  Ένα laser 300mW DPSS 532nm με μήκος συμφωνίας περισσότερο από 30m 

χρησιμοποιείται ως φωτεινή πηγή. Η δέσμη διαχωρίζεται σε δύο μέρη και δημιουργούνται 

δύο οπτικοί δρόμοι. Ο ένας είναι η δέσμη αντικειμένου (Object beam – OB) και ο άλλος η 

δέσμη αναφοράς (Reference Beam – RB). Η αναλογία των δύο δεσμών είναι 4/1.  Η ΟΒ 

οδηγείται με καθρέπτες εσωτερικά της κεφαλής και τελικά διευρύνεται για να προσπέσει στο 

υπό εξέταση αντικείμενο και να καλύψει όλη την περιοχή ενδιαφέροντος. Το άνοιγμα της 

δέσμης είναι περίπου 40εκ σε απόσταση ενός μέτρου. Ένας φακός C-mount χρησιμοποιείται 

για συγκεντρώσει το οπισθοσκεδαζόμενο από το αντικείμενο φως και να το εστιάσει πάνω 

στον αισθητήρα CCD. Το εύρος πεδίου (Field of View – FOV) εξαρτάται από την επιλογή 

του φακού αλλά για ένα τυπικό φακό 25mm το εύρος πεδίου είναι 30cm στο 1m.  

Εικόνα 3 Σχηματική απεικόνιση της οπτικής διάταξης στη 

κεφαλή του συστήματος DHSPI 

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: Όχι Έντονα

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Λεζάντα, Στοιχισμένο στο
κέντρο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο



Η δέσμη αναφοράς RB περνά μέσα από ένα φίλτρο μεταβλητής εξασθένησης (variable 

attenuator) το οποίο μεταβάλει την ένταση της δέσμης αναφοράς μέχρι την απαιτούμενη τιμή 

και εν συνεχεία προσπίπτει σε ένα καθρέπτη σε ένα καθρέπτη συνδεδεμένο με ένα 

πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο ο οποίος μεταβάλοντας την θέση του καθρέπτη επιφέρει διαφορά 

οπτικού δρόμου για την δέσμη αναφορά λειτουργία που είναι σημαντική για τους 

υπολογισμούς του συστήματος η οποία θα εξηγηθεί στην συνέχεια. Στην συνέχεια η δέσμη 

αναφοράς  διευρύνεται επίσης, οδηγείται στον τελικό καθρέπτη και τελικά συνδυάζεται με 

την δέσμη αντικειμένου που συγκεντώνεται από τον αντικειμενικό φακό με την βοήθεια ενός 

beam combiner. Η συνδυασμένη δέσμη καταγράφεται από τον αισθητήρα CCD (2Megapixel 

with 4,4μm pixel size) για την περαιτέρω επεξεργασία. 

Πέρα από την οπτική διάταξη η κεφαλή του συστήματος  φέρει και κάποια βοηθητικά 

εξαρτήματα. Αυτά είναι ένα laser pointer το οποίο βοηθάει στην στόχευση στο αντικείμενο, 

ένα ισχυρό led λευκού φωτός το οποίο βοηθάει στην σωστή εστίαση της κάμερας και στην 

καταγραφή εικόνων λευκού φωτός οι οποίες χρησιμοποιούνται στην μετεπεξεργασία των 

εικόνων και ένα θερμόμετρο υπερύθρου το οποίο καταγράφει απομακρυσμένα την 

θερμοκρασία του αντικειμένου κατά την διάρκεια μιας μέτρησης. 

ii. Η μονάδα ελέγχου 

Η μονάδα ελέγχου απεικονίζεται στην εικόνα 5. Εμπεριέχει τις απαραίτητες ηλεκτρονικές 

υπομονάδες για την τροφοδοσία και τον έλεγχο του συστήματος. Η κυριότερη υπομονάδα 

είναι ο ενσωματώμενος ηλεκτρονικός μικρουπολογιστής (micro-itx) ο οποίος φέρει και κάρτα 

DAQ (National Instruments) η οποία σε συνδυασμό με το εγκατεστημένο λογισμικό κάνει 

την διαχείριση των υπομονάδων. Μερικές από τις λειτουργίες της μονάδας ελέχου είναι 

τροφοδοσία και έλεγχος του laser, τροφοδοσία και έλεγχος των οπτομηχανικών συστημάτων 

της κεφαλής, τροφοδοσία έλεγχος και καταγραφή δεδομένων από κάμερα CCD, τροφοδοσία 

Εικόνα 5. Η μονάδα ελέγχου του συστήματος DHSPI 

Εικόνα 4.4 Η Οπτική κεφαλή του συστήματος DHSPI . Διακρίνονται αριστερά ο 

αντικειμενικός φακός της κάμερας, στο κέντρο (από πάνω προς τα κάτω) το laser 

pointer, το θερμόμετρο υπερύθρου και το led ισχύος και δεξιά το παράθυρο της 

δέσμης αντικειμένου. 

Αλλαγή κωδικού πεδίου

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt,
Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Λεζάντα, Εσοχή: Αριστερά: 
0 εκ.

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt



και έλεγχος Power led λευκού φωτός και laser pointer, καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας 

αντικειμένου από υπέρυθρο θερμόμετρο. καταγραφή θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου (από 

αισθητήρα τοποθετημένο στην μονάδα ελέγχου), έλεγχος των προβολέων υπέρυθρης 

ακτινοβολίας (για την θέρμανση/διέγερση του αντικειμένου) κ.α. 

iii. Λογισμικό 

Ένα εξειδικευμένο λογισμικό φτιαγμένο ειδικά για τις ανάγκες του συστήματος 

χρησιμοποιείται. Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί πάνω στην πλατφόρμα  Labview 8.5. H 

διεπιφάνεια εργασίας είναι χωρισμένη σε επιμέρους καρτέλες (tabs) τα οποία ανοίγουν 

διαδοχικά έτσι ώστε να καθοδηγεί τον χρήστη να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία. 

Το λογισμικό επεξεργάζεται τα δεδομένα από την κάμερα με βάση τον απαιτούμενο 

αλγόριθμο επεξεργασίας, παράγει τα αποτελέσματα τα οποία προβάλει στην οθόνη του 

υπολογιστή και σώζει σε σκληρό δίσκο μαζί με όλες τις παραμέτρους (όπως πχ 

θερμοκρασίες, υγρασία, διάρκεια διέγερσης κλπ).  

  

iv. Λογισμικό μετεπεξεργασίας  

Το λογισμικό αυτό δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας σε μεταγενέστερο χρόνο των 

αποτελέσματων της καταγραφής έτσι ώστε να βελτιώσει την απεικόνιση τους ή και 

τροποποιήσει τον τρόπο παρουσίασης  τους έτσι ώστε να γίνουν πιο καταννοητά σε λιγότερο 

εξειδικευμένους χρήστες πχ συντηρητές. Κυρίως όμως επεξεργάζεται τα αποτελέσματα έτσι 

Εικόνα 6. Δύο από τις καρτέλες του λογσμικού επεξεργασίας. Αριστερά η 

καρτέλα που γίνονται οι ρυθμίσεις στην κεφαλή του συστήματος και δεξιά η 

καρτέλα που απεικονίζονται τα αποτελέσματα και τα καταγραφόμενα δεδομένα. 

Εικόνα 7. Μία από τις καρτέλες της μετεπεξεργασίας. Στην παρούσα γίνεται 

επεξεργασία του συμβολογράμματος έτσι ώστε να αφαιρεθεί η πληροφορία του 

κροσσού και να αντικασταθεί με μια αντίστοιχη κατανομή της έντασης 

(Αναδίπλωση φάσης). Στην συνέχεια παράγεται η 3d εικόνα. 

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Λεζάντα, Στοιχισμένο στο
κέντρο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Λεζάντα, Στοιχισμένο στο
κέντρο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο,
Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο



ώστε να τα ποσοτικοποιήσει και να τα διαστασιολογήσει όπως αναφέρθηκε και στην 

εισαγωγή. Εξάγονται έτσι οι ζητούμενες πληροφορίες για το που βρίσκονται η δομικές 

ατέλειες του έργου και τι διαστάσεις έργου αλλά και πληροφορίες για την επικινδυνότητα –

για το έργο –της δομικής ατέλειας, την τάση προς εξάπλωση της ατέλειας κ.α. Η διαδικασία 

αυτή παρότι είναι σε ένα βαθμό αυτοματοποιημένη απαιτεί όμως και την αξιολόγηση του 

εξειδικευμένου χρήστη πχ συντηρητή έτσι ώστε να παραχθούν αξιοποιήσιμα τελικά 

αποιτελέσματα. Και αυτό το λογισμικό έχει φτιαχθεί στην πλατφόρμα Labview 8.5 και η 

διεπιφάνεια εργασίας είναι σχεδιασμένη με την μορφή καρτελών με την οποία ο χρήστης 

μπορεί εύκολα να επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής την διαδικασία 

μετεπεξεργασίας που απαιτείται. 

3. Οπτικά χαρακτηριστικά του συστήματος  

i. Διάνυσμα ευαισθησίας (Sensitivity vector) 

Το διάνυσμα ευαισθησίας (8) εκφράζει την κατεύθυνση κατά την οποία η οπτική διάταξη 

παρουσιάζει την μέγιστη ευαισθησία και την τιμή της ευαισθησίας αυτής. Εν γένει το 

διάνυσμα ευαισθησίας δίνεται από την εξίσωση  

     Εξισ. 1 

όπου  O είναι το μοναδιαίο διάνυσμα παράλληλο στην  οπισθοσκεδαζόμενη δέσμη και I είναι 

ένα μοναδιαίο διάνυσμα παράλληλο στη δέσμη   αντικειμένου.  

 

 

 

 

 

 

Για την παρούσα οπτική διάταξη η γωνία Ο-Ι  πολύ μικρή  (<6,8
ο
) και άρα το  cosθ->-1. 

Κατά συνέπεια  

Εξισ. 2 

Και τελικά 

    Εξισ. 3  

Και 

φ=0    Εξισ. 4 

Από τις     Εξισ. 3 καιφ=0    Εξισ. 4 συμπερένεται ότι η παρούσα οπτική διάταξη 

παρουσιάζει ευαισθησία στην ανίχνευση μετατοπίσεων στο άξονα Ζ δηλαδή στο άξονα 

 
Εικόνα 8 Σχηματική απεικόνιση του διανύσματος ευαισθησίας Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι

Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Λεζάντα, Στοιχισμένο στο
κέντρο



Αντικειμένου-Αισθητήρα (out of plane displacements) και το μέγεθος της ευαισθησίας σε 

αυτή τη διεύθυνση είναι το μέγιστο δυνατό.  

ii. Μέγεθος κόκκου και χωρική συχνότητα 

Ο κόκκος (speckle) δημιουργείται όταν μια μη απολύτως λεία επιφάνεια φωτίζεται από μια 

σύμφωνη πηγή φωτός. Η συμβολή των οπισθοσκεδαζόμενων δεσμών από κάθε σημείο της 

επιφάνειας του αντικειμένου προκαλεί το φαινόμενο της κοκκιδίωσης του φωτός στο χώρο, 

φαινόμενο το οποίο είναι ορατό και με γυμνό μάτι. Η οποιαδήποτε μικρομετατόπιση της 

επιφάνειας του αντικειμένου οδηγεί σε μεταβολή στη δομή (pattern) των κόκκων γεγονός που 

αξιοποιείται για την καταγραφή και την μέτρηση αυτών των μικρομετατοπίσεων. 

Όταν ο κόκκος αυτός καταγράφεται από ένα CCD όπως στην παρούσα εφαρμογή  τότε ισχύει 

ο περιορισμός  

bsp≥2l Εξισ. 5  

Όπου το μέγεθος του κόκκου και l το μέγεθος του pixel. Απαιτούνται δηλαδή τουλάχιστον 

pixel για να καταγραφεί σωστά ένας κόκκος. 

Από την άλλη πλευρά ο κόκκος υπολογίζεται ως εξής (9) 

  Εξισ. 6 

Όπου  F είναι το F number του φακού 

Κατά συνέπεια θα πρέπει ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται να ρυθμίζεται το F 

number έτσι ώστε να καλύπτεται η προυπόθεση της εξίσωσηςbsp≥2l Εξισ. 5. 

 

iii. Χωρική συχνότητα 

Η χωρική συχνότητα αφορά τον μέγιστο αριθμό κροσσών που μπορούν να χωρέσουν σε ένα 

συμβολλόγραμμα. Η μέγιστη χωρική συχνότητα δίνεται από την εξίσωση  

Fmax=1/ bsp                            Εξισ. 7 

 Fmax =1/2,44λF             Εξισ. 8 

 

iv. Διαφορά φάσης και σχετική μετατόπιση 

Η διαφορά φάσης ΔΦ η οποία καταγράφεται στο συμβολλόγραμμα σχετίζεται με την σχετική 

μετατόπιση d της επιφάνειας του αντικειμένου σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση (8) 

    Εξισ. 9 

Όπου S το διάνυσμα ευαισθησίας. Από τις εξισώσεις      Εξισ. 1 προκύπτει 

    Εξισ. 10 

Επίσης  

ΔΦ=N2π    Εξισ. 11 

Όπου Ν είναι ο αριθμός κροσσών στο συμβολλόγραμμα Για ένα ζεύγος κροσσών (N=1) τότε 

ΔΦ=2π και η σχετική μετατόπιση είναι  

    Εξισ. 12 



Κατά συνέπεια η ελάχιστη ευαισθησία του συστήματος είναι ίση με το μισό μήκος κύματος 

του laser που χρησιμοποιείται. To μήκος κύματος στο παρόν σύστημα είναι 532 nm και άρα η 

ελάχιστη ευαισθησία του συστήματος είναι 266nm.    

v. Αλγόριθμος επεξεργασίας δεδομένων 

Από την     Εξισ. 10 προκύπτει ότι είναι απαραίτητο να υπολογιστεί η διαφορά  

φάσης σε κάθε σημείο της εικόνας για να υπολογιστεί στη συνέχεια η μετατόπιση. Οι εικόνες 

που καταγράφονται από την κάμερα περιέχουν πληροφορίες για την κατανομή της έντασης 

του φωτός σε κάθε σημείο αλλά όχι για την φάση αυτού. Απαιτείται η χρήση ειδικών 

αλγορίθμων (10) για το υπολογισμό της διαφοράς φάσης και την εξαγωγή του 

συμβολλογράμματος που περιέχει την πληροφορία της φάσης. Για το σκοπό αυτό 

καταγράφονται περισσότερες του ενός εικόνες για τον υπολογισμό ενός συμβολογράμματος. 

Οι εικόνες αυτές καταγράφονται διαδοχικά στον μεταξύ τους ελάχιστο δυνατό χρόνο, 

διαφέρουν όμως στο γεγονός ότι η δέσμη αναφοράς έχει μετατοπιστεί κατά κάποιο κλάσμα 

του μήκους κύματος. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ο καθρέπτης που είναι συνδεμένος 

με τον πιεζοηλεκτικό κρύσταλλο ο οποίος μπορεί να κάνει μετατοπίσεις της τάξεως των 

μερικών nm.  Τα συνολικά βήματα που γίνονται συνήθως αντιστοιχούν σε ένα ολόκληρο 

μήκος κύματος. Υπάρχουν αλγόριθμοι διαφόρων βημάτων (3, 4, 5, κλπ) που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό και ο καθένας από αυτούς έχει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα.  

Στο παρόν σύστημα χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος των 5 βημάτων (0, λ/4, λ/2, 3λ/4, λ). Αυτό 

σημαίνει ότι σε κάθε εικόνα η φάση της δέσμης αναφοράς είναι μετατοπισμένη κατά π/2.  

Η διαδικασία των 5 βημάτων (11) γίνεται και κατά την λήψη των αρχικών εικόνων αναφοράς 

πριν από την διέγερση του αντικειμένου και σε κάθε μεταγενέστερη καταγραφή. Έτσι η φάση 

(σε κάθε pixel της εικόνας) στην αρχική καταγραφή υπολογίζεται ως 
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Εξισ. 13

                                                                      
 

 Όπου Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, Ι5 η ένταση της εικόνας (σε κάθε pixel) για κάθε βήμα από 1 έως 5. 

Επίσης σε κάθε μεταγενέστερη καταγραφή η φάση υπολογίζεται ως   
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Εξισ. 14

       

Η αφαίρεση μεταξύ των δύο φάσεων δίνει την ζητούμενη διαφορά φάσης  και στην 

συνέχεια την δημιουργία του συμβολογράμματος.     

Ο αλγόριθμος των 5 βημάτων προτιμήθηκε γιατί παρουσιάζει σημαντική σταθερότητα στον 

υπολογισμό της φάσης και ανοχή σε αστάθειες στην απόκριση του πιεζοηλεκτρικού. Αυτό 

εξασφαλίζει την λήψη καθαρών αποτελεσμάτων. Μειονέκτημα του είναι ότι απαιτεί 

σημαντικό χρόνο καταγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων  (συνολικά της τάξεως του 1-

2 sec) γεγονός που σε κάποιες εξειδικευμένες εφαρμογές ταχέων μεταβολών μπορεί να 

σημάνει ότι θα χαθεί χρήσιμη πληροφορία. Στις περιπτώσεις αυτές ανάλογα την εφαρμογή 

μπορεί να εγκατασταθεί στο λογισμικό κάποιος άλλος κατάλληλος αλγόριθμος. 
                                                     

 



4. Παραδείγματα τυπικών μετρήσεων με το σύστημα DHSPI σε πραγματικές συνθήκες (in-

situ) 

ii. Εκκλησία St Savin Abbey 

H Εκκλησία Romanesque Abbey, ιδρύθηκε στα μέσα του 11
ου

 αιώνα. Περιέχει πολλές 

σημαντικές τοιχογραφίες του 11
ου

 και 12
ου

 αιώνα που βρίσκονται ακόμη σε μια αξιόλογη 

κατάσταση διατήρησής τους. Από το 1983 εντάχθηκε στα έργα παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO.  

Με την χρήση του συτήματος DHSPI εξετάστηκαν κάποιες προβληματικές περιοχές των 

τοιχογραφειών Ενδεικτικά παρουσιάζεται εδώ ένα επιλεγμένο παραδείγμα. Στη συγκεκριμένη 

περιοχή  στο χάρτη του συντηρητή – που δημιουργήθηκε με βάση την ακουστική μέθοδο - 

προέκυψε μια εννιαία περιοχή αποκόλλησης(πορτοκαλί χρώμα). Με τη χρήση του DHSPI 

αποκαλύφθηκε ότι δομή της αποκόλλησης, περιλαμβάνει τρεις αποκολλήσεις αντί της μίας. 

 

Κάστρο Brezice, Σλοβενία  

Στο κάστρο του Brezice έγινε δομική διάγνωση στα «Φρέσκο» της οροφής της Αίθουσας των 

Ιπποτών. Η δράση αυτή εντάσεται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Climate for 

Culture (12) 

Η περιοχή που εξετάστηκε επιλέχθηκε με την καθοδήγηση του επικεφαλής συντηρητή του 

κάστρου σαν μια περιοχή με μεγάλο ενδιαφέρον.  Ο λόγος ήταν ότι συνδυάζει ένα σχετικά 

εύθραυστο ξύλινο υπόστρωμα με ένα σχετικά σταθερό επίσης ξύλινο υπόστρωμα.  

Εικόνα 2 Αριστερά ο χάρτης αποκολλήσεων του συντηρητή και δεξιά η περιοχή με 

εξετάστηκε με το DHSPI 

Εικόνα 10 14 Αριστερά το συμβολλόγραμα που καταγράφηκε από την περιοχή που 

εξετάστηκε και δεξιά  η υπέρθεση του με το χάρτη του συντηρητή. 

Σχόλιο [K1]: ate 

Σχόλιο [K2]: ατε  

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Λεζάντα, Στοιχισμένο στο
κέντρο, Δεξιά:  0 εκ., Διάστιχο:  μονό

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Στοιχισμένο στο κέντρο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

http://en.wikipedia.org/wiki/Romanesque_architecture
http://en.wikipedia.org/wiki/Abbey


Για να να γίνουν οι μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν θερμοκρασιακές διεγέρσεις της τάξεως των 

1,8
o
 C. Στην συνέχεια καταγράφηκε η αντίδραση της περιοχής στη διέγερση. Τα 

αποτελέσματα της εικόνας 12 δείχνουν καθαρά  το αναμενόμενο αποτέλεσμα δηλαδή δύο 

περιοχές που αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο. Η περιοχή η οποία είναι σκιασμένη με 

κόκκινο στην εικόνα παρουσιάζει μεγαλύτερη πυκνότητα κροσσών και κατά συνέπεια 

μεγαλύτερη μετατόπιση γεγονός που με την σειρά του αντιστοιχεί στην πιο εύθραυστη 

περιοχή. Επίσης καταγράφονται οι ρωγμές  οι οποίες ανάλογα με την επικινδυνότητα τους  

απεικονίζονται με άλλο χρώμα.  

5. Συμπεράσματα  

Το φορητό σύστημα Ψηφιακής Ολογραφικής Συμβολομετρίας Κοκκιδίωσης DHSPI παρέχει 

την δυνατότητα της μη καταστροφικής και εξ’ αποστάσεως εύρεσης και καταγραφής των 

δομικών αλλοιώσεων σε έργα τέχνης. Τα αποτελέσματα που παρέχει δίνουν στον συντηρητή 

εξαιρετικά χρήσιμες ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σε σχέση με την απόκριση του 

έργου στις συνθήκες του χώρου του, την ύπαρξη δομικών ατελειών και την επικινδυνότητα 

τους. Επίσης παράγεται ένα ιδιαίτερο «αποτύπωμα» του έργου το οποίο εξεσφαλίζει την 

δυνατότητα ταυτοποίησης του έργου σε κάθε μεταγενέστερη εξέταση του. 

Εικόνα 1511 Αριστερά η τοποθέτηση του συστήματος DHSPI και των λαμπών 

θερμανσης και δεξιά η λεπτομέρεια της εξεταζόμενης περιοχής. 

Area of higher displacement 
Deep  

cracks 

Shallow  

Cracks 

Inborn 

Cracks 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Εικόνα 126 Αριστερά το συμβολόγραμμα της εξεταζόμενης περιοχής στην οποία με κόκκινο 

επισημαίνεται η περιοχή μεγαλύτερης μετατόπισης και δεξιά ο χάρτηςς των ρωγμών. 

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Λεζάντα, Στοιχισμένο στο
κέντρο, Διάστημα Μετά:  0 στ.

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο,
Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Υπογράμμιση

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο

Μορφοποιήθηκε: Λεζάντα, Στοιχισμένο στο
κέντρο

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 pt, Όχι
Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς: Αυτόματο



Αναγνώριση 

Το σύστημα DHSPI έχει μερικώς χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Charisma 

(CHARISMA: Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures Synergy for a 

Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration FP7-228330) και μερικώς από 

εσωτερική χρηματοδότηση του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ. 
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