
Multimedialna piaskownica. 
 

● Magic Sand - to rozwiązanie upraszcza kalibrację piaskownicy dzięki prostemu 
interfejsowi graficznemu - nie trzeba pisać komend w konsoli 

● Jak to działa: Kinect sprawdza poziom piasku i wysyła dane do komputera, który 
kontroluje to co zostanie wyświetlone przez projektor - wszystko za sprawą poziomu 
(wysokości) piasku 

● Do wykonania pomysłu potrzebujemy projektora domowego, sensora kinect z Xbox 360 
oraz komputera. 

● Będziemy używali sensora Kinect w wersji 1 (stary Kinect z konsoli Xbox 360). My mamy 
wersję 1517 (na stopce jest naklejka z kodem kreskowym i informacją o wersji). 

● Aby podłączyć sensor do komputera należy zaopatrzyć się w przejściówkę, która 
umożliwia podłączenie sensora do portu USB oraz do gniazdka. Przejściówkę można 
kupić w internecie lub samemu zlutować. 

● Przy wybieraniu projektora warto zwrócić uwagę na to aby miał wysoki współczynnik 
jasności oraz dobry niski współczynnik projekcji. Im wyższy współczynnik projekcji tym 
dalej będzie trzeba odsunąć projektor od piaskownicy co będzie utrudniało konstrukcję w 
pionie. Wasza konstrukcja może się różnić ponieważ zastosujecie inny projektor, przez co 
może znaleźć się on bliżej lub dalej sensora Kinect niż u nas. 

● Warto zadbać by mieć w miarę dobrą kartę graficzną do tej piaskownicy. My użyjemy 
GeForce 1060 6GB, który świetnie się spisuje do swojego zadania. 

● Pamiętajcie aby sprawdzić jakie macie wyjścia swojej karcie graficznej oraz jakie są 
wejścia na projektorze. Nas to zaskoczyło że najstarszym wyjściem na karcie było wyjście 
DVI-I natomiast nasz starusieńki projektor obsługiwał tylko złącza D-SUB. Całe szczęscie 
pogooglowaliśmy i znaleźliśmy konwerter który pozwolił nam pogodzić te dwie rzeczy. 
Najlepiej jednak używać złącz cyfrowych ponieważ złącza analogowe mogą powodować 
pogorszenie się jakości obrazu oraz lekkie rozbieżności pomiędzy powierzchnią piasku a 
obrazem z projektora. 

● Komputer powinien mieć dobrą kartę graficzną (rekomendowane są GeForce GTX 970, 
1080 i 1070) oraz co najmniej 4 GB RAM. My będziemy używali świeżej instalki 
Windowsa 10, jednak projekt powinien dać się uruchomić również na Windows 7 oraz 
Windows 8. Zwróćcie uwagę by wasz procesor miał ok. 3GHz. Na słabszych parametrach 
piaskownica również zadziała, jednak może już być mniej płynna. 

● W tym rozwiązaniu świetnie sprawdzi się projektor o proporcjach obrazu 4:3, ponieważ 
Kinect “widzi” w takich właśnie proporcjach. Natywna rozdzielczość projektora jest sprawą 
drugorzędną. Wystarczy nawet projektor SVGA (800x600), ponieważ i tak rozdzielczość 
będzie ograniczona specyfikacją kamery Kinect, która wynosi 640x480. 

● Piaskownica powinna być wypełniona na wysokość ok.  10 cm. Najlepszy piasek to 
piasek i kinetyczny o kolorze białym. Warto pamiętać by piasek był delikatnie wilgotny aby 
był lepki. Ok. ćwierć litra wody na 100 kg piasku powinno być wystarczające. 

● Będziemy bazować na oprogramowaniu przeznaczonym dla Windows. Warto postawić 
system na świeżo - szczególnie gdy tak jak my mieliście zainstalowane biblioteki, które 
“gryzą” się z Visual C++.  

○ Mając już przygotowaną wersję windows warto na początku zaktualizować 
sterowniki swojej karty graficznej.  



○ Następnie pobierz bibliotekę Visual C++ dla architektury x86 - nawet jeżeli wasz 
komputer jest 64-bitowy (link).  

○ Podłącz Kinect do swojego komputera 
○ Przy użyciu programu Zadig (link) zainstaluj sterownik USB dla Kinect. W programie 

wybierz pozycje “Xbox Camera” oraz “Xbox Audio”. Dla każdej pozycji wybierz 
sterownik lubusb-win32 (v 1.2.6.0) i kliknij “Install”. Jeżeli program Zadig nie będzie 
wykrywał waszego Kinecta to zainstalujcie sobie Kinect V1 SDK 1.0 (link) i 
ponownie uruchomcie program Zadig. 

○ Teraz wystarczy już uruchomić program piaskownicy (link) i przejść do kalibracji. 
○ Wyrównaj powierzchnię piasku w piaskownicy. 
○ Sprawdź czy w programie widzisz obraz zarówno z kamery jak i z sensora 

głębokości. 
○ Kliknij przycisk “Calibration” a następnie wybierz “Manually Draw Sand Region” 
○ Zaznacz dokładnie obszar swojej piaskownicy na obrazie. 
○ Następnie gdy zostaniesz poproszony zasłoń kartonem całą piaskownicę i kliknij ok. 
○ W tym momencie program będzie rzucał szachownicę na karton aby dokładnie  się 

skalibrować. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
http://zadig.akeo.ie/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28782
https://github.com/thomwolf/Magic-Sand/releases/download/v1.5.4.1/Magic-Sand-With-Games-Win64-v.1.5.4.1.zip

