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►►miejsce: plac Teatralny, Warszawamiejsce: plac Teatralny, Warszawa
►►rok zastosowania: 2013rok zastosowania: 2013
►►hardware: ipad 3,ipad mini, Hi Target hardware: ipad 3,ipad mini, Hi Target 
V9 GNSS,Carlson mini, skaner fazowy V9 GNSS,Carlson mini, skaner fazowy 
Topcon 3D,Dji Phantom, GoPro Hero3 Topcon 3D,Dji Phantom, GoPro Hero3 
Black Edition Black Edition 
►►software: Zoho Creator, CAD, PTlens, software: Zoho Creator, CAD, PTlens, 
Ascan, DescartesAscan, Descartes

iArchaeo-nowoczesne metody dokumentacji stanowiska 
archeologicznego przy placu Teatralnym w Warszawie



iarchaeo.wordpress.comiarchaeo.wordpress.com

►►miejscemiejsce

iArchaeo-nowoczesne metody dokumentacji stanowiska 
archeologicznego przy placu Teatralnym w Warszawie



iarchaeo.wordpress.comiarchaeo.wordpress.com

►►miejscemiejsce

iArchaeo-nowoczesne metody dokumentacji stanowiska 
archeologicznego przy placu Teatralnym w Warszawie



iarchaeo.wordpress.comiarchaeo.wordpress.com

►►miejscemiejsce

iArchaeo-nowoczesne metody dokumentacji stanowiska 
archeologicznego przy placu Teatralnym w Warszawie



iarchaeo.wordpress.comiarchaeo.wordpress.com

►►miejscemiejsce

iArchaeo-nowoczesne metody dokumentacji stanowiska 
archeologicznego przy placu Teatralnym w Warszawie



iarchaeo.wordpress.comiarchaeo.wordpress.com

►►hardwarehardware

iArchaeo-nowoczesne metody dokumentacji stanowiska 
archeologicznego przy placu Teatralnym w Warszawie

Nazwa:

 

Dji Phantom

Zasięg:

 

100 m
Cechy :

 

stabilny, zwinny i 
łatwy w pilotażu 
Tryby pracy:

 

inteligentna 
kontrola położenia (IOC) i 
GPS
Bezpieczeństwo:

 
zabezpieczenie przed 
upadkiem, auto powrót i 
lądowanie, 10-15 minut lotu 
Mocowania:

 

mocowanie 
GoPro w zestawie

.

.

.

.
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Nazwa:

 

GoPro Hero3 Black 
Edition

Waga:

 

73 g.
Rozdzielczość

 

filmy:
4K Cin, 4K, 2.7K Cin, 2.7K, 
1440p, 1080p, 960p, 720p 
oraz WVGA
Rozdzielczość

 

zdjęcia:

 

12 
mega pikseli
Optyka: 6-elementowa 
soczewka asferyczna z 
możliwością

 

wyboru ultra 
szerokiego, średniego i 
wąskiego pola widzenia 
kamery
Sterowanie:

 

wifi pilot lub 
iPad
Obudowa:

 

wodo i 
upadkoodporna
Mocowanie:

 

scotch
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Nazwa:

 

Skaner Fazowy 
Faro focus 3D

Zasięg:

 

0,6-120 m
Prędkość

 

pomiaru:
do 1 mln punktów/s 
Błąd pomiaru:

 

+/-

 

2 mm.
Pole widzenia w pionie:

 
305º

 
Pole widzenia w 
poziomie:

 

360º

 
Rozdzielczość

 

pionowa:

 
0,009º

 

(40,960 pikseli 3D 
dla 360º)

 
Rozdzielczość

 

pozioma:

 
0,009º

 

(40,960 pikseli 3D 
dla 360º)
Rozdzielczość

 

aparatu 
fotograficznego:

 

do 70 
megapikseli w kolorze 
.
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Nazwa:

 

System geodezyjny 
GNSS

Antena:

 

Hi Target V9
Kontroler:

 

Carlson Mini z 
oprogramowaniem SurvCE
Systemy obsługiwane:

 
GPS + GLONASS
Stacje referencyjne:

 
ASG-EUPOS
System geodezyjny:

 

2000 
dla W-wy wg odwzorowania 
Gaussa-Krügera -

 

Strefa 7

 
Pomiary:

 

2D+wysokości 
uzupełniane niwelatorem
Ilość

 

punktów na 
stanowisku:

 

ok.4000

 
Problemy:

 

awarie 
GSM,martwe godziny dla 
satelitów, wysokie budynki

 
Błąd pomiaru: do 2 cm 
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Nazwa:

 

Zoho Creator

 
Hardware:

 

tablet w 
obudowie wodoodpornej 
Interfejs:

 

Safari 
Komunikacja:

 

GSM 3G
Zapis danych 
tekstowych:

 

edytowalny 
formularz web
Zapis zdjęć:

 

upload zdjęcia 
z tableta i przypisanie do 
karty formularza
Ilość

 

jednostek na 
stanowisku:

 

369

 
Problemy:

 

awarie 
GSM,silne światlo słoneczne, 
wysoka temperatura
Szybkość: porównywalna z 
formularzami papierowymi
Rezultat: posortowane 
rejestry i zdjęcia, filtrowanie



iarchaeo.wordpress.comiarchaeo.wordpress.com

►►softwaresoftware

iArchaeo-nowoczesne metody dokumentacji stanowiska 
archeologicznego przy placu Teatralnym w Warszawie

Nazwa:

 

Ascan, polska 
nakładka na Microstation

Zastosowanie:

 

składanie 
skanów, nie ma potrzeby 
zakładania punktów 
referencyjnych w terenie

Nazwa:

 

Descartes, 
nakładka na Microstation
Zastosowanie:

 
fotogrametria
.
.
.
.
.

.

.
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Stanowisko badawcze charakteryzowało się:
1.brakiem możliwości rozmieszczenia stałych punktów referencyjnych w 
obrębie wykopu,
2.brakiem budynków i stałych punktów w najbliższym otoczeniu wykopu, na 
których można by rozmieścić

 

referencje
3.dużym, niekontrolowanym ruchem samochodowym i ruchem pieszych,który 
przeszkadza w rozmieszczeniu stałych punktów referencyjnych i mierzeniu ich.

Oprogramowanie pozwala na składanie skanów poprzez wskazanie wspólnych 
punktów na chmurach pozyskanych z poszczególnych pozycji skanera. 
Wskazuje się

 

punkty XY, Z oraz XYZ.Skany połączono z dokładnością

 

do 2 
mm. Uzyskano z nich widoki ortograficzne lic murów oraz rzutu i w te widoki 
wpasowano wykonane fotografie uzyskując fotogrametryczne zdjęcia lic.
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Nazwa:

 

Giant Text

Dystrybucja:

 

Apple Store

Hardware:

 

iPad

Zastosowanie:

 
elektroniczna tablica do 
zdjęć

 

w terenie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Nazwa:

 

PTlens

Platforma:

 

PC, Mac

Korekta:

-dystorsja beczkowata 

-dystorsja poduszkowata

-winietowanie-

 
niedoświetlenie brzegów 
kadru

-aberracja chromatyczna-

 
rozszczepienie światła, które 
widoczne jest na granicach 
kontrastowych obszarów 
pod postacią

 

kolorowej 
obwódki 

-perspektywa

.
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Skaner -

 

ortofotoplany z 
poziomu badawczego 
(naziemne)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Skaner –

 

profile 
fotogrametryczne

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Fotografia lotnicza ( 
dron ) –

 

ortofotoplany.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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System geodezyjny 
GNSS –

 

plany cyfrowe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.
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Dane tekstowe 
wprowadzane online 
na stanowisku:

-uporządkowana i 
dostępna na bieżąco 
dokumentacja

-baza danych

-baza zdjęć

-możliwość

 

szybkiej 
publikacji

.

.

.

.
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