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Про Фотография
Индустриални
Изображения

Дигитализация на 
Културно 

Наследство



Водещи световни Музеи, Библиотеки и Архиви се 
доверяват на решения за Културно Наследство от
Phase One

НАШИТЕ 
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НАШИТЕ 
КЛИЕНТИ
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Трите стълба на Решенията за
Културно Наследство

АвтоКолона
Представена през 2018 г.
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iXG Камера Система
Стартира 2017

iXH добавен през 2020 г.

Capture One CH
Представен през 2018 г.

Ноември 2020

CULTURAL HERITAGE

повече на: www.chi.bolkansky.net



Камера Системите iXH и iXG

• Здрави, с индустриална производителност
• Уникално фокусиране с 6µ повторяема 

прецизност
• Взаимозаменяема плоска 72мм. и 120мм. 

репро оптика
• 100MP и 150MP RGB и ахроматични сензорни

модели, за точно възпроизвеждане и 
мултиспектрални изобразителни приложения
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мултиспектрални изобразителни приложения
• Capture One CH ефективност и 

автоматизирани функции
• Интеграция с гама от АвтоКолонни копирани

стативи
• Изобразителна платформа в бъдещи

приложения за последователни и 
изчислителни изображения

Ноември 2020 повече на: www.chi.bolkansky.net



150MP и Отвъд

Новият iXH 150MP

7повече на: www.chi.bolkansky.netНоември 2020



Phase One iXH 150MP

Внасяне на Иновации в 
Дигитализацията на Културното
Наследство
• Нова платформа Infinity - същата като в IQ4 и 

iXM
• 151MP Сензор:
• 150MP RGB
• 150MP Ахроматичен
• 150MP Широко Спектърен (WS)
• Нов, най-добрият в класа 72 мм обектив MkII с 
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• Нов, най-добрият в класа 72 мм обектив MkII с 
технологията UltraRes

• Нови възможности:
• A0 @ 300ppi
• 10G Ethernet свързаност
• USB-c свързаност
• Ефективно охлаждане: Ново-проектиран корпус 

и радиатор
• Същият издръжлив RS затвор като в iXG

(гаранция от 500 000 задействания) - с опция за 
използване и на сензорния електронен затвор, 
осигурявайки неограничен брой задействания

• Capture One CH поддръжка
повече на: www.chi.bolkansky.netНоември 2020



Платформата Infinity

Проектирана из основи от Phase
One, тази нова платформа за 
обработка отваря вратата към нови 
възможности в заснемането сега и 
далеч в бъдещето.

• Устойчиво във времето комуникационно свръзване:
• USB-C
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• USB-C
• 10G Ethernet, позволява нови, мрежово базирани

настройки и конфигурации
• Актуализации на фърмуера за нови функции и 

подобрения

• Най-новите 151MP сензори, готови за бъдещо
надгаждане

• Подобрено охлаждане:
• Приложени са най-новите термодинамични

технологии
• Вградени охладителни ребра, радиатор и подложки
• Постоянен LiveView преглед и заснемане на живо
• Консистентно качество на изображението без шумповече на: www.chi.bolkansky.netНоември 2020



Инструмент за Контрол на Светлината

• Проектиран да работи с контролируеми светодиодни
системи като DT Photon SmartController

• Може да укаже закъснение за включване, изключване
и нарастване на времето за заснемане

• Позволява да се оптимизира и минимизира времето, 
през което обектът се осветява, като същевременно

Повече нови функционалности
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през което обектът се осветява, като същевременно
се избягва използването на уморителна за окото
светкавица

повече на: www.chi.bolkansky.netНоември 2020



Сензорът

Новият 151-мегапикселов Backside Illuminated (BSI) сензор
осигурява ново ниво за качество на изображението:

Размер на сензора: 53,4 x 40,0 мм
Резолюция: 14204 x 10652
размер на пиксела: 3.76µm
Подобрен Цвят
3 Модела: RGB, Ахроматичен и Широко Спектърен
ISO Обхват:
RGB и WS: 50-25 600
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RGB и WS: 50-25 600
Ахроматичен: 200-102,400

Ноември 2020



• Чисто нов, проектиран и произведен от Phase
One

• Съвместим с най-новите и бъдещи сензори
• UltraRes: Интегриран, моторизиран плаващ

елемент за увеличен обхват на увеличение от 
1:70 - 1:3

• Оптимизирана производителност за близки 
предметни разстояния

• Плоско изобразително поле – рязкост в ъглите
дори при f 5.6

Обективът: Phase One 
RS 72mm MkII 
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дори при f 5.6
• Максимална разделителна способност > 

2000ppi, с iXH

Ноември 2020 повече на: www.chi.bolkansky.net



Нови Възможности - A0 @ 300ppi
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повече на: www.chi.bolkansky.netНоември 2020



151 мегапиксела
Подробни детайли
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Изображението е заснето при 400ppi
Гледано на 100%

Ноември 2020



Phase One 
RS 72mm MkII обектив

• Съотношение на увеличение: 1:70 - 1:3
• Технология UltraRes: Плаващ елемент за 

оптимална производителност от близко 
разстояние

• Максимална разделителна способност > 2000ppi

15

Изображението е заснето при 1250ppi
Гледано на 100%
Обектът е с размер A5

Ноември 2020



Phase One 
RS 72mm MkII обектив
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1200ppi

Ноември 2020



iXH 150MP
Сравняване на Schneider 72mm (отляво) с новия 72mm MkII (отдясно) @ 2000ppi

17Ноември 2020 повече на: www.chi.bolkansky.net
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iXH 150MP
Център на кадъа
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iXH 150MP
Горен ляв ъгъл



iXH 150MP
Долен десен ъгъл
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iXH 150MP
При по-големи увеличения, с Schneider 120mm

21

4000ppi

Ноември 2020



iXH 150MP модел iXH 150MP iXH 150MP
Ахроматик

iXH 150MP Широко 
Спектърен

Sensor size 53.4 x 40.0 

Resolution 14204 x 10652

Pixel size 3.76µm

ISO Range 50-25,600 200-102,400 50-26,500

Data Interfaces USB3, Ethernet 10G Copper/ Fiber

File Formats Raw 14bit, Raw 16bit 

С
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и
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File Formats Raw 14bit, Raw 16bit 

Weight (gr) with 72mm MkII lens 3,450 inc. L-Bracket

Dimension (mm) with 72mm MkII lens 227 x 130 x 130 inc. L-Bracket

Cooling Integrated heat sink and cooling fins

Approvals FCC Class A, CE, RoHS 

Operating Temperature (°C ) -10 to 40

Operating Humidity 15 - 80% (non-condensing) 
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Ноември 2020 повече на: www.chi.bolkansky.net



Phase One RS 72mm MkII обектив

Number of Elements 13

Number of groups 8

Focal Length 72mm

Image circle 67.36mm

Aperture Range 5.6-22

С
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и
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Floating Element Yes – firmware controlled

Min. object distance 47cm

Magnification range 1:70 – 1:3 (optimal 1:11)

Weight (gr) 1,470

Dimension (mm) 150 x 90 x 115

Filter Thread 77mm x 0.75
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повече на: www.chi.bolkansky.netНоември 2020



Ч
З
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Аксесоари, еднакви 
ли са?

iXH се предлага с 2 нови кабела: USB-c 
4,6 м и нов кабел за синхронизиране. 
Всичко останало се споделя между 
системите iXH и iXG, вкл. 120мм обектив
и удължителните макро-тубуси.

72 mm MkII и макро- Новият обектив с технологията UltraRes
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Ч
З

В

72 mm MkII и макро-
тубуси?

Новият обектив с технологията UltraRes
може да достигне увеличение до 1:3 и не 
изисква използване на макро-тубуси.

Ноември 2020 повече на: www.chi.bolkansky.net



Capture One CH

• Съответствие с ISO 19264, FADGI & 
Metamorfoze

• RGB и LAB отчитане и контрол на цветовете
• Контрол на разделителната способност -

Capture Resolution Ruler
• Инструменти за точен, плавен и опростен

работен процес
• Автоматично изрязване за плоски 

оригинали, книги и филми
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iXG Camera System
Launch 2017

оригинали, книги и филми
• Предварителна Оптимизация
• Автоматично изрязване на обекта
• Автоматично изправяне и подравняване
• Общи и Фиксирани опции за размер
• Сканиране на филми с оптимизирана

инверсия на негативи
• Контрол позицията на камерата за 

автоматизирано сканиране с AutoPPI Digitisation efficiency

Ноември 2020 повече на: www.chi.bolkansky.net



Phase One АвтоКолона

• Осигурява автоматично позициониране на камерата за 
даден PPI или размер на полето

• Интегрирана със камера система iXH и iXG
• Интегриран с Capture One CH
• Налични модели:
• Подова колона 2,3 м
• Стенна колона 2,3 м

Automation
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iXG Camera System
Launch 2017

• Настолна колона 1,6 м
• Всичко е включено в комплекта:
• Нивелираща глава
• Допълнителна вградена LED светлина за сканиране на 

филми
• Управление на кабелите
• L-скоба за лесно и сигурно вертикално/хоризонтално

позициониране

Ноември 2020 повече на: www.chi.bolkansky.net



Решенията за Сканиране на Книги

Голяма част от общността на Културното Наследство работи върху цифровизацията на редки и деликатно 
свързани материали. Дигитализацията на книгите често изисква специално внимание към подвързването, 
което може да бъде крехко и определящо за това, как може да се обработват материалите в процеса.

Решенията за сканиране на книги от Phase One, улесняват процеса на заснемане, като същевременно
остават внимателни към безопасността на материалите.

Системите за сканиране на книги се състоят от позиционирана единична или двойна камера, копирен
статив, книго-държател/и, и Capture One CH. 

27повече на: www.chi.bolkansky.netНоември 2020



DT ATOM И ЛЮЛКА ЗА 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА 
КНИГИ

DT Atom е настолна плотова
платформа за дигитализация, 
включваща AutoColumn, която може
да бъде разширена и надградена за 
да отговори на почти всеки проект за 
дигитализация. Потребителят може да 
отключи стандартния твърд плот и да 
дигитализация. Потребителят може да 
отключи стандартния твърд плот и да 
го замени с различни аксесоари, за да 
се настрои по-добре за дигитализация
на различни видове материали.

Съвместимия с DT Atom, регулируем 
DT Book Cradle осигурява приятелска
за консервацията степен на 
съхранение, бърза и ефективна
дигитализация на до A3 обвързани
материали.

28повече на: www.chi.bolkansky.netНоември 2020



DT VERSA И 
УНИВЕРСАЛНА ЛЮЛКА 
ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Първоначално проектирана и 
изработена за Националната
Администрация на Архивите, DT Versa
е най-новата интеграция на 
технологиите за дигитализиране на 
книги.книги.

Разработена с AutoColumn за iXH/iXG
Camera System за постигане на 
приятелска за консервацията степен 
на запазване с най-бързата скорост на 
заснемане, като същевременно
осигурява надеждност, удобство на 
употреба и безопасност на 
материалите , DT Versa е 
оптималното решение за 
дигитализация на редки, обвързани и 
еденични колекции от документи.

29повече на: www.chi.bolkansky.netНоември 2020



DT BC100
УДВОЕНА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 
И КАЧЕСТВО
DT BC100 - Двойно Камерна Везна за 
Книги, предефинира начина на 
дигитализиране на библиотечните
материали. BC100 е единствената
истинска 48-битова система на 
пазара, която ще отговори на високите
изисквания на културните институции изисквания на културните институции 
чрез осигуряване на най-високо
качество на изображението, бързина и 
надеждност, необходими за заснемане
на голямо разнообразие от 
подвързани и крехки материали -
всичко това защитавайки
оригиналните документи.

Проектирана за масово
дигитализиране на книги, 100-
градусовото сгъваемо анти-рефлексно
стъклено табло и регулируемата
люлка на книгата осигуряват най-
голямото разнообразие за сканиране
на подвързани материали с размери
на страниците до A2 на една страна. 30повече на: www.chi.bolkansky.netНоември 2020



Филмовия Модул осигурява регулируем 
механизъм на захващане и е съвместим с редица
носители: стъклени
плаки, негативи, както и най-популярните формати

Phase One Филмов Модул

плаки, негативи, както и най-популярните формати
на филми и листови филми. Той може лесно да се 
регулира, за да позиционира обекта директно под 
камерата.

повече на: www.chi.bolkansky.netНоември 2020



Носителите на филми и стъклени плаки Phase One са
проектирани да работят с Модула за Заснемане на Филми, 
осигуряващи безпроблемна експлоатация и ефективен
работен процес.

Носители на Филми и Стъклени Плаки

работен процес.
Изработени от фрезован висококачествен алуминий и 
използващи оптично оптимизирана стъклена основа, те 
поддържат филмите успоредни и изравнени.
Филмовите носители работят със специално
проектирани скоби, които внимателно разтягат и 
изравняват филмовите ленти.

повече на: www.chi.bolkansky.netНоември 2020



Решения за Културно Наследство с Автоматизация 
като ключова характеристика

Обемна Дигитализация Мултиспектрално 
Изобразяване

3D Изобразяване

Ноември 2020 33

Capture One CH
АвтоИзрязване
АвтоКолона

Софтуерът Rainbow
Последователно Изобразяване

CultArm 3D
Последователно Изобразяване
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Фраунхофер Институт – CULTARM3D
• Първоначално в сътрудничество с университета „Фридрих 

Шилер“ и университета „Тюрингиато“ в Йена, Германия, за 

сканиране на колекция от глобуси

• През 2018 г. адаптира камерата Phase One iXG

• Проектиран да бъде преносим, модулен и мащабируем

• Представен в няколко конференции и събития

• В момента проучваме възможностите за комерсиализация

С
л

уч
а
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34Ноември 2020

• 3D данни с висока разделителна способност.

• Високо качество и точност на цвета и повърхността.

• Създаване на ефективна система за дигитализация в голям

обем

• Мащабируемост до обекти с различни размери.
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Фраунхофер Институт – CULTARM3D
• Уникалният и супер прецизен механизъм за 

фокусиране на камерата позволява на 

системата да поддържа абсолютно същото

увеличение за всички изображения

• Това намалява броя на необходимите

изображения и изисква по-малко припокривания

• Тя може също да използва и промяна на 

С
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фокуса, за да увеличи дълбочината на рязкост

• Фиксираното увеличение помага на софтуера за 

3D моделиране при създаването на по-точен (~ 

20µ разделителна способност) 3D модел

• Може да се справи с лъскави повърхности, като

използва специални алгоритми, които

оптически отделят дифузните и огледални

части на изображението

повече на: www.chi.bolkansky.net



Мулти Спектално Изобразяване

Виждане на повече, отколкото може да се види - Multispectral.

36Ноември 2020 повече на: www.chi.bolkansky.net



MSI Подходът на Phase One : Освобождаване на експертите да се съсредоточат
върху анализа

• Камера Система
• RGB

• LED осветление:
• Многолентови (UV, VIS, IR) за визуален анализ
• Теснолентови за статистически анализ

• Филтърно колело:

Гъвкавост и Мобилност

• Филтри за контрол дължина на вълната
• Филтри за улавяне на различни флуоресценции

• Копирани Стативи:
• Включена е Автоколона
• Бързо и точно позициониране за заснемане в 

хоризонтален или вертикален режим
• Монтиране на стена, Вертикално или Хоризонтално

монтиране

• Мултиспектрално и Нормално изображение
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Указания на CHARISMA за МСИ

• Водещ проект на Британски музей- от 2013 г.

• ЕС предоставя грантова подкрепа

• Указания за параметрите при заснемане

• Постпроцес софтуерни инструкции

https://projects.britishmuseum.org/charisma.aspx
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• Създаден да помогне на изследователите и 

консерваторите да създадат набор от 8 

изображения, готови за анализ на материали и 

картини.

• Phase One бе поканена да се присъедини през

2020 г., когато стартирахме нашите Rainbow МСИ 

решения

повече на: www.chi.bolkansky.net



Когато се използвт параметрите по CHARISMA (многолентова) в софтуера
Rainbow, системата заснема 6 изображения и обработва група от 8 

изображения:

Заснемания:

• VIS = Видима светлина с филтър за 
пропускане на видима светлина

Експорт:

• VIS = Видима светлина с филтър за 
пропускане на видима светлинапропускане на видима светлина

• VIL = Видима светлина с IR пропускащ 
филтър

• UVR = UV светлина с UV пропускащ
филтър

• UVL = UV светлина с филтър Baader + 
BG39

• UVIL = UV светлина с IR пропускащ 
филтър
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пропускане на видима светлина

• VIL = Видима светлина с IR пропускащ филтър

• UVR = UV светлина с UV пропускащ филтър

• UVL = UV светлина с филтър Baader + BG39

• UVIL = UV светлина с IR пропускащ филтър

• IRR = IR светлина с IR пропускащ филтър

• Плюс:

• UVRFC = UVR Фалшив цвят

• IRRFC = IRR False Color
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6 RAW изображения, коригирани само за баланс на бялото чрез PTFE подложка
Подложката има уникално поведение, тъй като нейните експозиционни стойности (RGB) остават постоянни в целия спектърПодложката има уникално поведение, тъй като нейните експозиционни стойности (RGB) остават постоянни в целия спектър



8 Експортирани 16-битови TIFF файла, всички подравнени и коригирани въз основа на данните за калибриране в 8 Експортирани 16-битови TIFF файла, всички подравнени и коригирани въз основа на данните за калибриране в 
съответствие с насоките на CHARISMA по отношение на специфични стойности на експозиция и цвят



IRR False Color image: два популярни Сини пигмента изглеждат много различни, единият е син, а другият е червен.
Във видимото изображение е трудно да се определи дали единият цвят е син, или другия е просто смесен с червено.



UVR False Color Изображение: Белият пигмент се появява като жълт, което ни казва, че вероятно е по-модерен от 
останалите



IRR Черно-Бяло изображение: сензорът може да вижда през маслените пигменти и да записва долните скици или подслоеве
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Институт Кърталд - Лондон

• Доброволческо базирана Дигитализация

• Голяма колекция от снимки (отразяващи и прозрачни)

• ~ 80 доброволци с различни нива на умения

• Военните фото дневници на Антъни Керстинг
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Архив за Цифрова Въздушна Фотография на Баден-Вюртемберг, Германия

• 300 000 аналогови въздушни снимки от съюзническите въздушни

разузнавателни полети от Втората Световна Война

• Доскоро са използвали специални скенери

• Изисква се „метрична“ индустриална камера

• Изображенията се използват за намиране на потенциално

невзривени бомби от геодезисти, компании за гражданско
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инженерство и др.



Какво друго?

Пандемия - какво се е променило
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Какво предстои?
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www.chi.bolkansky.net

Благодарим Ви
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