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“El projecteSystem
ARCH·e system
fieldwork
és una solució tecnològica
orientada a superar els
desavantatges imposats a les
excavacions arqueològiques
pels protocols tradicionals,
és a dir, la divisió en retícula
de la superfície de treball i el
registre exhaustiu de les dades
(descripció dels objectes, dibuix,
fotografia, posicionament 3D,
etc.). ARCH·e system es composa
de diferents subsistemes que
comparteixen una mateixa
estructura de dades, facilitant
la integració del conjunt.
Especialitzat en el registre de
dades, s’adapta perfectament
als protocols i les necessitats de
les excavacions arqueològiques i
paleontològiques en general.”

Vista general de l’excavació arqueològica
al jaciment de la Gran Dolina. Registre
informatitzat de dades.

Eudald Carbonell
Codirector de Atapuerca

Presa automatitzada del
posicionament 3D dels objectes
arqueològics amb un prisma
actiu

Estació total
robòtica
TRIMBLE S8 a
l’excavació
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Fotografies: Jordi Mestre/IPHES

Sistema integral de registre i posicionament 3D pel treball
de camp en excavacions arqueopaleontològiques

QUÈ ÉS ARCH·e SYSTEM FIELDWORK?
ARCH·e system fieldwork és un conjunt d’eines informàtiques orientades al registre i la
gestió de dades en excavacions arqueopaleontològiques, en les que preval la senzillesa, la
versatilitat i la seguretat en un entorn sense fils (WiFi).
Desenvolupat a l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i a la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en col·laboració amb AL-TOP Topografia S.A.
per a la integració de la topografia robotitzada, ARCH·e system fieldwork incorpora
les tecnologies necessàries per informatitzar, automatitzar i sistematitzar el registre de
dades. El seu caràcter intuïtiu en facilita l’ús i la configuració sense necessitat de tenir
coneixements en informàtics especialitzats.
Organitzat al voltant d’una base de dades, disposa d’eines per a la gestió, la captació
automàtica de coordenades 3D, la impressió d’etiquetes identificadores i l’edició i exportació
de dades en diferents formats. També permet la visualització, en perfils estratigràfics i en
plantes de dispersió, del treball en curs i de les dades emmagatzemades. Tot això amb un
seguiment, en temps real, de les transaccions i els errors, facilitant així la seva resolució en
origen. Gràcies a un entorn sense fils, es pot adaptar a qualsevol context de treball, tant en
excavacions a l’aire lliure com en coves o abrics.
ARCH·e system fieldwork es presenta en tres versions: PLUS per captar les coordenades
3D de manera automàtica amb l’ús d’una estació total robòtica, ESTANDARD amb el
registre manual de les coordenades 3D i MINI per un ús autònom sense necessitat de
sincronitzar les dades amb un ordinador central. Totes les versions són multilingües.
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System
fieldwork
ARCH·e system fieldwork està dissenyat per ser
utilitzat en excavacions arqueopaleontològiques
on es vol optimitzar el temps de registre de la informació, sistematitzar els procediments i garantir la fiabilitat de les dades. El sistema, organitzat
al voltant d’una base de dades, integra tots els
materials i programaris necessaris per un resultat
eficient en el registre de dades (gestió i control
dels fluxos d’informació, formularis especialitzats,
seguiment d’errors, visualització 2D de plantes i
seccions, etc.). La seva estructura modular en permet una implementació adaptada a les necessitats
específiques, considerant el cost i l’eficiència. Les
diferents configuracions (Plus, Estandard i Mini)

Desktop

Locus
Pda

estan pensades per resoldre situacions concretes,
tenint en compte les característiques de cada jaciment arqueopaleontològic, així com el desenvolupament del treball de camp, amb la seva configuració sense fils (xarxa WiFi privada) i la senzillesa
d’execució i manteniment. En totes les versions,
ARCH·e system fieldwork garanteix els mateixos
procediments i una gran fiabilitat.

ARCH·e desktop és l’aplicació principal del sistema.
Integra la base de dades, els procediments pel seu
manteniment, eines de configuració i anàlisi de dades
( elaboració de plantes i perfils estratigràfics). ARCH·e
desktop és un entorn gràfic de gestió de dades que
proporciona, tant a l’usuari com a l’administrador, un
control exhaustiu sobre les dades, la configuració del
sistema i el flux de dades entre els diferents subsistemes,
garantint-ne una òptima coordinació.

ARCH·e PDA és l’aplicació del sistema que s’executa en la PDA de
l’usuari. Aquesta aplicació conté els formularis necessaris pel registre de
dades. L’aplicació executa controls específics per garantir la coherència
de les dades i estableix la comunicació amb ARCH·e desktop per dur a
terme diferents tasques: enviament de les dades, consulta de registres,
petició de presa de posició amb l’estació robòtica (versió Plus) o impressió
d’etiquetes. A més del registre de dades, ARCH·e PDA disposa de
funcionalitats per a la mesura de punts topogràfics aïllats, la definició de
“traçats topogràfics” (línies i cercles) i el registre d’informació multimèdia
(dades no formals): fotografia, veu i vídeo.

ARCH·e locus (només disponible per a la versió PLUS) és un mòdul especialitzat en el control
de l’estació total robòtica per la captació de coordenades de posicionament 3D. ARCH·e
locus s’executa en dues parts. La primera en l’entorn d’ARCH·e desktop i la segona en una
controladora Trimble. La controladora és l’encarregada de comunicar amb l’estació total robòtica
i transmetre-li totes les peticions que els usuaris fan des de la PDA, retornant-la-hi els resultats de
les mesures efectuades. ARCH·e locus actua de forma transparent per a l’usuari. Des d’ARCH·e
desktop es pot monitoritzar l’activitat d’ARCH·e locus.
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workflow i elements del sistema
1

ORDINADOR
L’ordinador és el centre de comunicacions
entre tots els mòduls del sistema. S’hi troba la
base de dades principal i els procediments per
la gestió, modificació i consulta dels processos
de treball. L’ordinador gestiona les peticions
dels usuaris per a la presa de coordenades amb
l’estació total robòtica, la impressió d’etiquetes i
l’emmagatzematge a la base de dades de tota la
informació enviada per les PDA.

2

PDA
La PDA disposa d’una aplicació (ARCH·e PDA)
especialitzada en el registre de dades. Aquesta
aplicació permet, també, el registre d’objectes
multimèdia (vídeo, foto o veu), la realització
de la topografia d’estructures o la presa de
punts topogràfics individuals. L’usuari omple els
formularis adients i envia, a l’ordinador de camp,
les dades pel seu emmagatzematge i, si s’escau,
la impressió d’etiquetes identificadores dels
objectes. L’aplicació de la PDA està dissenyada
per garantir, en tot moment, la integritat i
l’homogeneïtat de les dades.

3

TERMINAL TSC2
Al terminal TSC2 de Trimble hi rau el programari
ARCH·e Trimble, que processa les peticions de
presa de coordenades efectuades pels usuaris
des de la PDA. El terminal TSC2 és el mòdul de
comunicació entre ARCH·e System i l’estació
total robòtica.
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ESTACIÓ TOTAL ROBÒTICA
A petició de l’usuari, des de la seva PDA arriba,
a través del terminal TSC2, l’ordre de presa
de coordenades a l’estació total robòtica, i
s’inicia el procés de mesurament. L’estació total
robòtica cerca el prisma indicat en la petició i
efectua l’amidament. Les dades obtingudes són
enviades a l’usuari de la PDA i guardades a la
base de dades de l’ordinador de camp. L’estació
total robòtica no requereix la presència d’una
persona per efectuar totes aquestes tasques.
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PRISMA
El prisma actiu, degudament identificat, es situa
en el punt de mesurament i espera que l’estació
total efectuï les mesures oportunes i enviï la
informació a l’usuari. El prisma no intervé en el
flux de dades.
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IMPRESSORA
Les impressores utilitzades per ARCH·e system
fieldwork tenen com a objectiu la impressió
de les etiquetes que s’inclouen en les bosses
o embolcalls que protegeixen els objectes
recuperats en l’excavació. La funció d’aquestes
etiquetes és identificar ràpidament els objectes.
Aquestes impressores tenen la possibilitat de
funcionar sense fils (amb Wifi o Bluetooth), o bé
es poden connectar a un port USB de l’ordinador
de camp.

A

BASE DE DADES
La base de dades utilitzada per ARCH·e system
fieldwork és el cor del sistema. La versió de
camp és idèntica a la versió general dels sistema
ARCH·e system, facilitant una gestió fàcil i
transparent de les dades. La versió de camp
d’ARCH·e system database és perfectament
funcional i es pot sincronitzar, si fos necessari,
amb una versió de gabinet. Les dades es poden
exportar a diferents formats (TXT, CSV, ODS,...),
facilitant a l’usuari final la utilització d’una base
de dades pròpia.

B

WIFI
La comunicació entre els diferents mòduls
d’ARCH·e fieldwork és sense fils. Existeix una
xarxa pròpia, encriptada, que permet transferir
dades, amb tota seguretat, entre els diferents
mòduls del sistema.

C

ARCH·e FIELDWORK DESKTOP
ARCH·e desktop és un programari orientat a la
gestió de la base de dades i al flux de dades entre
l’usuari i els diferents mòduls operatius (estació
total robòtica, impressora, base de dades, etc...).
També, ARCH·e desktop disposa d’una sèrie de
funcions gràfiques i de consulta destinades al
seguiment dels errors, així com a l’elaboració de
mapes de concentració d’objectes, llistats, etc...
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versions

		
Aplicació

VERSIÓ
VERSIÓ
VERSIÓ
Plus	EstAndard	Mini

ARCH·e PDA
ARCH·e desktop
ARCH·e locus

XARXA SENSE FILS

plus
Requeriments materials

Arch•e fieldwork.
locus

Trimble Total Station S Series
Trimble TSC2
Trimble prisma actiu

TERMINAL
TRIMBLE TSC2

PDA
Ordinador portàtil
Impressora d’etiquetes
Rooter wifi
Arch•e fieldwork.
desktop

Arch•e fieldwork.
PDA

ESTANDARD
XARXA SENSE FILS

Requeriments materials
PDA
Ordinador portàtil
Impressora d’etiquetes
Rooter wifi
Arch•e fieldwork.
desktop

Arch•e fieldwork.
PDA

mini
Requeriments materials
PDA

Arch•e fieldwork.
PDA
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working sites
ARCH·e system fieldwork es fa servir pel
registre de dades de camp, en diferents
jaciments arqueològics. La seva integració ha
sigut ràpida, respectant el ritme de treball i
millorant, en cada cas, aspectes importants en
l’estandardització dels processos de registre i
l’homogeneïtzació de les dades.

Informatitzar els processos de treball ja és a l’abast
de tots els arqueòlegs gràcies a eines integrades
d’alt rendiment i precisió. El seu ús fàcil i intuïtiu
trenca barreres tècniques i facilita l’ús de les
aplicacions a tota mena d’usuaris sense necessitat
de grans coneixements informàtics.

Gran Dolina
Sierra de Atapuerca, Burgos, espanya.

El Millar
Cáceres, espanya.
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Cueva de El Mirador
Sierra de Atapuerca, Burgos, espanya.

Cova de les Toixoneres
Barcelona, espanya.

Cova del Toll
Barcelona, espanya.
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• Control exhaustiu del registre de dades

• Capacitat multimèdia

• Sistema sense fils

• Presa de coordenades 3D automatitzada

• Seguretat i integritat de les dades

• Sistema multilingüe

• Facilitat d’ús

Vanguard Cave
Gibraltar.

Orce
Granada, espanya

Abrigo de Navalmahillo
Madrid, espanya
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Totes les marques i productes apareguts en aquest catàleg són marques registrades i/o amb copyright dels seus propietaris. Les fotografies són propietat de l’IPHES.
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REQUERIMENTS DEL SISTEMA
OS: Ordinador de camp Windows XP/Vista/7,
Linux Kernel >2.4

ARCH•e

Arquitectura: x86 / AMD64

Software: Java RunTime >1.6

Connectivitat: WiFi 802.11g/n. Print server
wifi opcional

System fieldwork

Impressora: compatible amb el protocol EPL

Emmagatzement: Targeta SD o CompacFlash
per a la versió MINI (segons tipus de PDA)

Bofarull, 14, bajos 08027 Barcelona
Tel. 93 340 05 73 Fax 93 351 95 18
www.settop.es
settop@settop.es
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