e-mail sigma@projektsigma.pl

www.projektsigma.pl
Sigma Projekt
rok założenia 2002

03-977 Warszawa, ul. Marokańska 21C

Program SigmaViewer.exe
Wersja 2.0

Warszawa, listopad 2010

Program SigmaViewer.exe .................................................................................................... 1
Przeznaczenie programu....................................................................................................... 3
Wymagania ........................................................................................................................... 3
Funkcje programu ................................................................................................................. 3
Rozpoczęcie pracy z programem SigmaViewer..................................................................... 4
Przeglądanie zdjęć ................................................................................................................ 4
Pomiary ................................................................................................................................. 6
Kopiowanie zdjęcia do schowka ............................................................................................ 8
Lokalizacja zdjęcia w programie GoogleMaps ......................................................................10

2

Przeznaczenie programu
Program służy do odtwarzania dokumentacji fotograficznej z przejazdu specjalistycznego
pojazdu do fotogrametrii pasa drogowego. W programie są dwa okna, pokazujące ujęcia z
kamery patrzącej na wprost oraz z dodatkowej wybranej kamery patrzącej na pobocze lub do
tyłu. Kamery są skalibrowane i dzięki temu można dokonywać pomiarów elementów
widocznych na zdjęciach.

Wymagania
Program nie wymaga instalacji. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na program nagrany na płytę
DVD lub dysk USB. Działa pod systemem WindowsXP, Windows2000 i Windows Vista.
Wymagane jest aby system miał zainstalowane wszystkie aktualizacje udostępnione
przez Microsoft . Jeżeli ich brak to należy zainstatalować plik dostarczony na płycie
\Install\dotnetfx.exe oraz Install\NETCFSetupv2.msi ( zostanie zainstalowany FrameWork)
Zdjęcia najczęściej są nagrywane na płytach DVD ( ze względu na dużą ilość danych)
dlatego wymagany jest napęd DVD lub wejście USB 2.0

Funkcje programu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Widok pasa drogowego z pięciu kamer wysokiej rozdzielczości wraz z ich lokalizacją
w odniesieniu do osi drogi
Automatyczne ustawianie się na wpisanym przez użytkownika pikietażu globalnym
lub lokalnym
Funkcja automatycznego odtwarzania zdjęć
Możliwość dokonywania pomiarów liniowych i powierzchniowych na zdjęciach
Możliwość mierzenia wysokości elementów pionowych na zdjęciach
Lokalizacja bieżącego zdjęcia na mapach GoogleMaps
Siatka pomiarowa o boku 1 metra nakładana na zdjęcia z kamer głównych
Możliwość kopiowania zdjęcia do schowka wraz z jego lokalizacją
Funkcja lupa – powiększenie dowolnego fragmentu zdjęcia w dodatkowym oknie

Rozpoczęcie pracy z programem SigmaViewer
Do napędu DVD włożyć dostarczoną płytę ze zdjęciami oraz programem SigmaViewer lub
dysk USB.
Dwa razy kliknąć na program SigmaViewer i zaczekać aż pojawi się okno :

Przeglądanie zdjęć

W okienku „Nazwa drogi:” pojawi się lista dróg, które są nagrane na nośniku. Jeżeli drogi
są pomierzone w obu kierunkach to będą występowały podwójnie, raz z „_1” co oznacza
kierunek zgodny z pikietażem oraz z „_2” co oznacza kierunek odwrotny.
Po wybraniu drogi w okienku „Węzeł początkowy” pojawi się lista wszystkich odcinków, z
których składa się droga. Jeżeli wybierzemy odcinek to na pasku „Pikietaż” pojawi się
długość odcinka w metrach. Poruszając się suwakiem można przejść do dowolnego
fragmentu odcinka.
Klawiszem W poruszać się można o jedno zdjęcie do przodu.
Klawiszem Q poruszać się można o jedno zdjęcie do tyłu.
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W nowej wersji programu można posługiwać się też pikietażem globalnym drogi. W tym celu
należy w mnu Narzędzia/Opcje wybrać odpowiednie ustawienia w jakim systemie będą
lokalizowane zdjęcia.
Naciśnięcie przycisku „Odtwarzaj” powoduje automatyczny przejazd po całym odcinku z
prędkością jaką ustawimy na suwaku „Opóźnienie” ( domyślnie co 0,5 sekundy).
Przyciskiem „Przerwij” można zatrzymać się na określonym ujęciu.
Program automatycznie „przechodzi” przez węzły/skrzyżowania.
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Pomiary
W menu Narzędzia/Opcje należy wybrać typ dokonywanych pomiarów ( odległość,
wysokość lub powierzchnia):

Pomiar odległości na zdjęciu :
Ustawić w opcjach w okienku „Dokonuj pomiarów” przycisk „odległości”
Największa dokładność pomiaru jest w bliskim obszarze przecięcia się czerwonych linii.
Dlatego aby dokonać pomiaru należy przyciskiem „Przerwij” zatrzymać się na elemencie
mierzonym, bądź jak najbliżej niego ( można też poruszać się suwakiem „Pikietaż”).
Po ustawieniu się należy zaznaczyć kwadrat „Włącz pomiary” lub nacisnąć klawisz E i
kliknąć na zdjęciu w dwa punkty, dla których program poda informację o ich pikietażu oraz
odległości między nimi:
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Aby móc dalej się poruszać po drodze należy odznaczyć kwadrat „Włącz pomiary”
Pomiar powierzchni :
Ustawić w opcjach w okienku „Dokonuj pomiarów” przycisk „powierzchni”.
Ustawić się jak najbliżej mierzonej powierzchni i zaznaczyć włącz pomiary.
Na oknie punktami należy obwieść mierzoną powierzchnię klikając lewym przyciskiem myszy
w narożach powierzchni. Trzeba pamiętać aby zamknąć poligon klikając na pierwszy punkt.
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Zmierzoną powierzchnię program zaznaczy na czerwono i poda informację o powierzchni w
metrach kwadratowych.
Pomiar wysokości :
Ustawić w opcjach w okienku „Dokonuj pomiarów” przycisk „wysokości”
Ustawić się jak najbliżej mierzonej powierzchni i zaznaczyć włącz pomiary lun nacisnąć
klawisz E.
! Uwaga. Przy pomiarze wysokości bardzo ważne jest aby najpierw kliknąć u podstawy
mierzonego elementu ( w poziomie zero) a drugie kliknięcie zrobić na górze tego elementu.

Kopiowanie zdjęcia do schowka
W menu Narzędzia/Opcje należy wybrać jakie informacje chcemy aby dodatkowo
pojawiły się na zdjęciach:

Po ustawieniu tych informacji wystarczy kliknąć w oknie programu ze zdjęciem prawym
przyciskiem myszy i zdjęcie znajdzie się w schowku. Następnie należy przejść do programu
graficznego lub edytora tekstu i wstawić ze schowka zdjęcie ( np. nacisnąć przyciski Ctrl + V)
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W dokumencie pojawi się zdjęcie, które będzie posiadało w lewym górnym rogu informacje o
jego lokalizacji.
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Lokalizacja zdjęcia w programie GoogleMaps
! Uwaga. Aby funkcja była dostępna musi być zapewnione połączenie z Internetem i
zainstalowana przeglądarka internetowa. Następnie należy kliknąć przycisk „Pokaż na
mapie”. Program automatycznie wywoła stronę GoogleMaps z zaznaczonym punktem na
mapie :
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