Digitalisering Archeologische Objecten
3D-Technologie: Samenwerking tussen V.O.B.o.W. en K.U.Leuven
Doorheen de tentoonstelling worden enkele objecten samen met 3Dafbeeldingen gepresenteerd. De opnames van deze beelden gebeurden
met het Portable Light Dome systeem van de K.U.Leuven. Uit de
archeologische collecties van het Roeselaars erfgoed, beheerd door de
V.O.B.o.W. en WAR, werd een selectie gemaakt van een aantal belangrijke
en interessante objecten. Dankzij het gebruik van deze hoog kwalitatieve
digitale opnames kunnen deze objecten beter dan ooit bestudeerd en
gepresenteerd worden.
Dome voor de digitalisatie van de objecten (K.U.Leuven)

Romeinse Terra sigillata scherf gevonden te
Roeselare-Haven 1992 (RH92-11-WP4)

Voor de digitalisering van de archeologische objecten
werd het Portable Light Dome syteem (PLD) ingezet. Het
koepel-vormig registratieapparaat belicht een object van
260 verschillende kanten en neemt er in totaal evenveel
foto's van. Op basis van deze opnames berekent het
systeem de 3D kenmerken van het oppervlak van het
object. Het resultaat is een multi-functioneel virtueel
3D-model. Door de zeer gedetailleerde registratie van
het oppervlak, laten deze modellen uiterst nauwkeurig
onderzoek van de archeologische voorwerpen toe. Deze
technologie behoort vandaag tot de meest
geavanceerde ter wereld.

3D weergave met kleur
informatie

geit/schaap

3D weergave zonder kleur
informatie
hond

3D weergave, de
verschillende kleuren geven
per pixel informatie over de
orientatie van het oppervlak

Romeinse dakpannen gevonden te Roeselare-haven met indrukken van
hondenpoten en hoeven van een geit of schaap. (RH91-VER-V2 & RH91VER-V9)

3D weergave met toepassing
van een visuele
verbeteringsfilter (radiance
scaling)

Samenstelling: hendrik.hameeuw@arts.kuleuven.be
Meer info: http://www.vobow.be
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RH92-11-WP4: Romeinse Terra sigillata scherf (Roeselare-Haven 1992). 3D extracties: Boven links: met kleur-filter; Boven rechts:
met Phong Untextured-filter; Beneden links: met normal map-filter; Onder rechts: met radiance-scaling-filter
RH91-VER-V2: Romeinse dakpan (Roeselare-Haven 1991). 3D extracties: Van boven naar
onder, voor beide kolomen: met kleur-filter; met Phong Untextured-filter; zonder kleur-filter;
met radiance-scaling-filter

RH91-VER-V9: Romeinse dakpan (Roeselare-Haven 1991). 3D extracties: Boven links met kleur-filter; Boven midden: zonder kleur-filter;
Boven recht: met normal map-filter; Onder links: met Phong Untextured-filter; Onder midden met minnaert-filter; Onder rechts: met
radiance scaling-filter.

RH91-VER-V9: Romeinse dakpan (Roeselare-Haven 1991). 3D extracties: Boven :
met kleur-filter; Midden: zonder kleur-filter; Onder : met radiance scaling-filter.

R87-2-3 : Middeleeuwse scherf gevonden te Roeselare . 3D extracties: Links : met Phong Untextured-filter ; Rechts: met radiance scaling-filter.

R-MAN-V-A2: Midden Brons aardewerk (Roeselare-Mandelstraat 1998).
3D extracties: Boven : met Phong Untextured-filter ; Midden: zonder kleurfilter; Onder : met radiance scaling-filter.

