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DOKUMENTACJA

KARTOWANIE

ANALIZA 

USTALENIE WIELKOŚCI

Pomiary na cyfrowych obrazach.

maPmetigo®

Ustalenie wielkości
• indywidualne pola danych dla rejestracji właściwości obiektu  

(wymiary, zmiany, informacje technologiczne)
• wprowadzenie i analiza danych pomiarów manualnie dla obliczeń 

wymiarów (ilość, długość, powierzchnia, objętość) [9.3]
• kalkulacje dla obliczania powierzchni (skartowane poligony,  

minimalne obrysowanie prostokątem, pomiary ręczne) 
• wielkości obliczeń minimalnych dla obliczeń długości, powierzchni  

i objętości
• eksport wielkości i danych atrybutów dla dalszego opracowania  

w arkuszach kalkulacyjnych bądź bankach danych [9.2]
• interfejs GAEB90 dla importu ofert jako warstw kartowania [9.4]

Interfejsy i wymiana danych

• poprawne skalowo wydruki projektów kartowania bądź  
w formacie PDF (zewnętrzna drukarka PDF) [11.2]

• eksport kartowania jako poprawnych skalowo obrazów  
(TIFF, wielowarstwowy TIFF) bądź plików CAD (DWG, DXF) [11.2]

• interfejs CAD dla importowania plików DWG-/DXF jako  
pod-staw kartowania [11.3]

• rozbudowane funkcje importu w celu wczytywania i kontynuacji 
kartowania na istniejących plikach CAD [11.3]

• eksport tabeli pomiarów wg klasy bądź grupy  
(CSV, MS Excel, Open Office)

• eksport arkuszy danych (plik PDF) z danymi kartowania  
w indywidualnym układzie

• eksport projektów chronionych przed zapisem dla darmowego 
Viewer [11.5]

Kalkulacja kosztów

• wprowadzenie indywidualnych czynników kosztów dla wydajności 
pracy (etapy prac i kwalifikacje), materiałów, sprzętu

• poprzez zawartość kartowania i czynniki kosztów obliczyć można 
rzeczywiste koszty dla każdej warstwy oddzielnie wg wydajności 
pracy, materiałów i sprzętu [10.1]

• sporządzenie różnych kalkulacji kosztów  
(dopłaty, ceny, różne podejścia ilościowe)

       Zakres funkcji MAP 2.x MAP 3.0 MAP 4.0 MAP 4.0
nadzór

od 2000 od 2007 od 2013 od 2014

1 Poprawne skalowo korygowanie zdjęć

1.1 korygowanie obrazów poprzez geometrię

1.2 korygowanie obrazów poprzez współrzędne

1.3 automatyczne korygowanie szczegółów poprzez matching

1.4 korygowanie obrazów ciągu zdjęć termograficznych

1.5 korygowanie obrazów przez kartowanie Photoshop i GIMP

2 Montaż obrazów

2.1 monaż obrazów i eksport wielowarstwowych TIFF

2.2 kalibracja / korekta zniekształceń, dopasowanie kolorów

3 Layout / rozplanowanie układu

3.1 legenda, pole tesktowe, podział arkusza

3.2 siatka krzyży, linie pomocnicze

3.3 pola tekstowe z sygnaturami obrazkowymi

3.4 pola tekstowe z danymi i skartowanymi powierzchniami

3.5 podziałka liniowa, zdjęcia szczegółów

3.6 stratygrafia

4 Kartowanie 2D

4.1 wektorowe narzędzia kartowania i wymiarowania

4.2 krzywe, kombinacje obiektów i sygnatury

4.3 polecenia CAD (extend, trim, align, object snap)

4.4 funkcje wycinania dla konturów i powierzchni

4.5 rozszerzenie dla mobilnego kartowania z tabletem PC 

4.6 opcje oznaczania (wymiar, orientacja, pozycjonowanie)

5 Projekt kartowania

5.1 grupy kartowania

5.2 określenie i analiza ilości w legendzie

5.3 rozszerzone zarządzanie grupami (np. wypożyczenia)

5.4 projekt mozaiki dla kartowań częściowych

6 Kartowanie 3D

6.1 powierzchnie i linie 3D

6.2 tworzenie wydruku poprzez projekcję ortogonalną

7 Analiza

7.1 zakresy wielkości i obliczanie objętości przez pola danych

7.2 wizualna analiza przebiegu kartowania i wielkości

7.3 analiza powierzchni (np. kamień, zakres materiałów)

7.4 zarządzanie użytkownikami / historia kartowania

8 Hierarchia obiektu

8.1 organizacja projektu w hierarchię

8.2 legenda wielkości i liczby elementów w karcie nawigacji

8.3 rozszerzenie pola tekstowego dla wprowadzania zmiennych

8.4 analiza klas w hierarchii obiektu

9 Określenie wielkości

9.1 eksport wielkości dla takich samych typów warstw (plik CSV)

9.2 eksport wielkości w MS Excel i OpenOffice

9.3 analiza ręcznych pomiarów powierzchni i objętości

9.4 interfejs GAEB dla importu katalogu przedmiarów

10 Kalkulacja kosztów

10.1 dla klas nakładów pracy, materiałów, sprzętu

11 Interfejs i wymiana danych

11.1 import struktury klas z projektów MAP

11.2 poprawne skalowo obrazy i wydruki

11.3 import/eksport CAD kartowania i podstawy do kartowania

11.4 modele 3D (STL, VRML, SHP, OBJ)

11.5 eksport chronionego przed zapisem projektu Viewer

Na samej górze: Sąd Krajowy i Regionalny w Zwickau, renowacja fasady,  
kartowanie: Jens Kaminsky, Plauen. Powyżej: kartowanie z manualnym 
wprowadzeniem danych.
Poniżej: karta nawigacji hierarchii z legendą liczby elementó w.
Na samym dole: analiza klas w hierarchii obiektu.

Eksport wielkości w arkuszu kalkulacyjnym.

TechnicZne 
WYMAGAniA:

›› aparat cyfrowy bądź analogowy 
 i skany obrazów 

›› taśma miernicza, pomiar teleskopowy 
 bądź dalmierz do pomiaru odcinków

›› PC z kompatybilnym procesorem   
 pentium, min. 4 GB pamięci oraz  
 Microsoft Windows
 
›› program w wersji 32-/64-bitowej, 
 wsparcie wielordzeniowe

Ratusz na rynku, Tübingen, 
fasada wschodnia. 
Kartowanie stanu:
Dipl.-Rest. Anja Brodbeck-Holzinger,  
Tübingen,
Stefanie Reling, Stuttgart.
Fotoplan w skali 1:5, fokus GmbH Leipzig.



Steinbezogene analiza danych kartowania. Analiza danych kartowania w obrębie warstwy.

Poprawne skalowo korygowanie 
obrazów

• korygowanie obrazów poprzez geometrię  
(prostokąt, linie równoległe, sieć odcinków) [1.1]

• funkcja skalowania dla zastosowania zdigitalizawanych 
 papierowych planów [1.1]

• korygowanie obrazów poprzez zaimportowane współrzędne 
 otrzymane w wyniku pomiaru tachimetrem [1.2]

• korygowanie za pomocą współrzędnych pomierzonych na 
podkładach z rysunków CAD, fotoplanów, ortofoto

• automatyczne korygowanie zdjęć szczegółów za pomocą 
 matchingu [1.3]

• automatyczne korygowanie obrazów ciągu obrazów 
 termograficznych [1.4]

• poprawne skalowo korygowanie w oparciu o kartowanie  
z Photoshop i GIMP przez wielowarstwowy TIFF [1.5]

Projekt kartowania

• skorygowane obrazy (TIF, JPEG, BMP itp.), rysunki CAD (DWG, DXF) 
i modele 3D (ortoprojekcja) jako poprawne skalowo podstawy 
kartowania 

• warstwy kartowania dla kartowanych powierzchni i linii,  
sygnatur obrazkowych, funkcji opisów i wymiarowania 

• grupowanie warstw kartowania w obrębie projektu w celu 
włączania i wyłączania różnych warstw (np. kartowanie stanu, 
kartowanie szkód, planowanie działań i rozliczenia) [5.1]

• integracja liczby elementów i określenia wielkości jak również 
analiza procentowa udziału w legendzie [5.2]

• rozszerzone zarządzanie grupami dla wielokrotnego użycia  
zestawu warstw (wypożyczenie, warstwy wykopaliska,  
fazy projektu) [5.3]

• struktura projektu kartowania (warstwy, grupy, pola danych,  
legenda, pola tekstowe itd.) dla zastosowania w następnych 
projektach

• funkcjonalność mozaiki dla rozkładu i łączenia części kartowania 
dla uwzględnienia ewentualnych równoczesnych zmian części 
kartowania [5.4]

Layout / rozplanowanie układu

• legendy i stratygrafia [3.1, 3.6] 
• pola tekstowe z polami danych, obraz i grafika wektorowa jak 

również transparentne powierzchnie oznaczania [3.1, 3.3, 3.4]
• siatka krzyży, podziałka liniowa, linie pomocnicze [3.2, 3.5]
• integracja zdjęć szczegółów nie mających skali [3.5]

Montaż obrazów

• eksport wielowarstwowych TIFF dla obróbki obrazu  
w Adobe Photoshop [2.1]

• obliczenie parametrów korekty zniekształceń obiektywu i aberracji 
chromatycznej [2.2]

• kombinacja obrazów o różnej jakości  
(rozdzielczość, skala, RGB/CB) w projekcie kartowania

• dopasowanie kolorów i funkcji podziału w celu montażu obrazów 
• eksport poprawnych skalowo plików obrazów (TIFF)  

bądź plików CAD (DWG/DXF) [11.3]

Kartowanie 2D

• wektorowe narzędzia kartowania dla poligonów, linii odręcznych, 
krzywych i łuków, funkcje prostokąta, okręgów, łuków [4.1, 4.2]

• funkcje wymiarowania dla długości i wysokości [4.1]
• transparentne wypełnienie kolorem kartowanych powierzchni
• polcenia CAD dla dociągania, przycinania, przenoszenia, odbijania, 

przyciągania do punktu [4.3]
• funkcje wycinania powierzchni dla opracowania konturów 

sąsiednich powierzchni i dołączania dodatkowych [4.4]
• biblioteka z szrafurami, rodzajami linii, sygnaturami obrazkowymi 

jak również tabelą kolorów
• edytor sygnatur do tworzenia indywidualnych szrafur, rodzajów linii, 

kolorów i sygnatur
• działanie programu za pośrednictwem przejścia pomiędzy 

 drzewem projektu, listą menu czy oknem kartowania 
• specjalne rozszerzenie dla mobilnego kartowania za pomocą 

 tabletu PC na obiekcie [4.5]
• dalsze funkcje oznaczania w celu konstrukcji elementów  

(wymiar, orientacja, pozycja) [4.6]

Kartowanie 3D

• import modeli 3D (formaty STL, VRML, SHP i OBJ)  
dla kartowania 3D [11.4]

• generowanie różnych podglądów obiektu za pomoca projekcji 
ortogonalnej w projekcie kartowania dla poprawnych skalowo 
wydruków 2D [6.2]

• kartowanie 3D bezpośrednio na modelu 3D bądź pośrednio na 
podglądzie projekcji ortogonalnej

• obliczenie powierzchni 3D i poligonów 3D na powierzchni  
modelu 3D [6.1]

Analizy

• sortowanie elementów warstwy kartowania w przedziały 
wielkości [7.1]

• wizualna analiza przebiegu kartowania, wielkości i pól danych 
w obrębie warstwy [7.2]

• odnosząca się do powierzchni (kamień, zakres materiałów, 
rusztowania, sekcja projektu) analiza szkód bądź  pomiarów 
oraz pól danych z eksportem wielkości na podstawie 
istniejącego kartowania [7.3]

• zarządzanie użytkownikiem w celu analizy historii kartowania 
(zapytania użytkownika, data utworzenia i zmian) [7.4]

• przydzielenie praw dla ochrony elementów kartowania osobom 
trzecim (np. wypożyczenia, fazy projektu)

Hierarchia obiektu

• hierarchia obiektu w celu zarządzania i dostosowywania 
złożonych projektów kartowania na obiekcie [8.1]

• centralny projekt kartowania z warstwami, grupami kartowania, 
polami danych, legendami i polami tekstowymi za-stosowany 
jako szablon kartowania w projektach kartowania w obrębie 
hierarchii obiektu 

• późniejsze zmiany mogą zostać automatycznie zastosowane  
w podprojektach 

• wykraczające poza projekt zastosowanie pól tekstowych ze 
zmiennymi danymi [8.3]

• nawigacja w obiekcie hierarchii poprzez drzewo projektu bądź 
karty nawigacji

• wizualna analiza ilościowa kartowania i pól danych projektu 
poprzez kartę nawigacji [8.2]

• wykraczające poza projekt tworzenie tabeli wielkości (CSV, MS 
Excel, Open Office)

• analiza warstwa całościowej hierarchii (zawarte kartowania, 
struktura warstw i grup) [8.4]

Od góry do dołu: automatyczne korygowanie obrazu za pomocą matchingu. 
Kalibracja kamery / korygowanie obrazu.  
Fotoplan z podziałką liniową i siatką krzyży.

Relief „Herzog Christian“, Steinernes Album, Großjena (Sachsen-Anhalt).  
Kartowanie stanu na powierzchni 3D: pozostałości. Benjamin Hübner (student mgr.). Po lewo: podgląd 3D z czterema oknami. Po prawo: poprawna skalowo  
ortoprojekcja w celu wydruku. Projekt badawczy DBU w celu opracowania zrównoważonej koncepcji konserwacji obiektów na podłożu sklanym na przykładzie  
Steinernes Album (AZ: 33821/01-45) FH Potsdam, kierunek studiów: konserwacja i renowacja kamienia. Kierownik projektu: Prof. Dr. Jeannine Meinhardt.

Na samej górze: grobowiec, Petosiris-Nekropole w Tuna el-Gebel (Egipt).
Badania nad tynkiem i technikami malarskimi jak również zabezpieczenia 
awaryjne, HAWK Hildesheim, Wydział malarstwa ściennego i powierzchni  
Kierownik projektu: Prof. Dr. Nicole Riedl-Siedow,  
Digitalizacja: Dipl.-Rest. Sabine Krause-Riemer M. A. 
Powyżej: karta nawigacji hierarchia z projektem kartowania.

Palacio Municipal de Oaxaca de Juarez, Meksyk. Szkolenie, korygowanie obrazu poprzez linie równoległe.

Neues Palais, Potsdam.  
Na górze: plan pokrycia ochronnego posadzki dla pomieszczenia 274, SPSG.
Na dole: karta nawigacji z zabarwionymi polami danych projektu.


