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Termin

Wtorek, Czwartek
Pazdziernik 01/03  2013
Zaliczenie Pazdziernik 14/16  2013

Analiza terenu

Inwentaryzacja terenu w poblizu miejsca 
projektowego
Treren powinien byc przeanalizowany 
wedlug nizej wymienionych czynnikow
 

1. warstwa historyczna /naniesiona 
warstwa historyczna tj rzuty i elewacje 
archiwalne na istniejacy schwarzplan i 
istniejace widoki elewacyjne/
2. kontekst miejsca - skala, forma, material 
itp /forma kollage porownawczego, sys-
tematyzujaca poszczegolne zagadnienia /
3. uzytkownicy
4. typologia budynkow /forma zestawienia 
rzutow i elewacji w dowolnej skali/
5, ruch, przeplyw, wszelki ruch kolowy, 
ruch pieszy / forma graficzna na schwarz-
planie  mapa komunikacyjna: http://szc-
zecin.mapofpoland.pl/Szczecin,mapa.html/
6. geologia /przekroj  i opis /
7. topografia  /przekroje w sklai 1:1000 /
8. widoki, z roznych poziomow i stron / 
rys. w postaci widokow elewacyjnych i 
przekroje skala 1:1000 /
9. charakter krajobrazu / rzuty i widoki 
elewacyjne skala 1:1000 /
10. halas / sposob graficzny na schwarz-
planie, nagrania dzwieku, video, wywiady 
z mieszkancami /

11. flora i fauna / naniesiona graficznie 
na rzuty i widoki elewacyjne, kollage 
fotograficzny
12. analiza naslonecznienia / sposob 
graficzny na planie/
13. klimat, kierunki wiatrow przeciagi /w 
sposo graficzny na mapach/

Wlasne czynniki mile widziane

Obowiazkowa wizyta w terenie, dokumen-
tacja fotograficzna, filmowa, szkice

Zakres prac

Praca indywidualna
Kazdy jest zobowiazana do wyprodu-
kowania rysunkow w formacie A3 w/w 
analiz, rysunki powinny spelniac warunki 
layout-u do publikacji
1. rysunki w skali miasta 1:5000
2. okolice terenu opracowania 1:1000, 
1:500
3. rysunki przedstawiajace obecna sytu-
acje na terenie opracowania skala 
1:1000, przekroje dotyczace sytuacji na 
dzialkach 1:500
Zdjecia , szkice i inne graficzne obrazy 
powinny byc wkomponowane w layout 
opracowania

Cel

Kazda grupa powinna wyprodukowac 
finalny produkt w postaci ksiazkowej 
format A3 ilosc formatek dowolna, ktora 
bedzie pomocna do przeprowadzenia 
analizy porownawczej terenow i wskazania 
konkretnych dzialek / dogodnej  lokalizacji 
/, do zadan funkcjonalnych

Mat. pomocnicze:
http://www.skyscrapercity.com/
showthread.php?t=1007589&page=36

 

Stacja kolejowa Os. Sloneczne rok 1984, 
fot. Kazimierz Grygory






