Leica SmartWorx Viva
Tehnični podatki

Leica SmartWorx Viva –
bolj preprosto ne gre
Interakcija vaših izkušenj, vašega znanja in vaše
kreativnosti vzbudi vizije. Uresničevanje vizij pa je tisto, kar
dela poklic modernega geodeta tako zanimiv. SmartWorx
Viva na terenskih kontrolerjih CS10 in CS15 je zasnovan na
dveh glavnih zahtevah: preprostosti in produktivnosti.
Vzemite ga v roke, vklopite in pričnite z delom! Svoje delo
zaključite hitreje in z večjim zadovoljstvom, kot kdajkoli
prej.
Dobrodošli v Leica Viva – naj vas navduši!

Preprost za uporabo – pregledna in moderna grafika,
logična struktura menija, razumljiva terminologija in
poenostavljeni delovni postopki.
Zapolnjen s funkcionalnostmi – merite in zakoličite
točke, linije in območja, preproste in kompleksne profile
ter modele DMR.
Dodatni programi – COGO in izračuni volumnov, merjenje
fasad stavb, merjenje in zakoličevanje cest, železnic in
predorov.

Tehnični podatki
Leica SmartWorx Viva
Funkcionalnosti, vključene v SmartWorx Viva in SmartWorx Viva LT
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Splošno
Polno upravljanje z delovišči, podatki in koordinatnimi sistemi
Uvoz podatkov: ASCII, DXF, LandXML
Izvoz podatkov: uporabniški ASCII zapisi, DXF, LandXML, FBK,
RW5, RAW
Popoln pregled grafike v programih in v upravljanju podatkov
Pregledovanje DXF datotek kot podlag v ozadju
Več različnih načinov dela
Podpora različnim tahimetrom: TS/TM30, TPS1200+,
TPS1200, FlexLine, TPS1100, TPS 800, 700, 400, 300
Prenos podatkov iz terena v pisarno preko FTP strežnika
Merjenje
Tematsko kodiranje točk, linij in območij ter prosto kodiranje
z do 20 atributi.
Smart kode in Hitre kode
Preklop med TPS in GNSS opazovanji z enim gumbom
Avtomatsko shranjevanje točk s kontrolo kakovosti. Podprte
so številne metode, tudi po času, razdalji in “Stop & Go”
Merjenje nedostopnih točk z odmiki (samo TPS)
Merjenje nedostopnih točk z DISTOm (samo GNSS)
Zakoličba
Zakoličevanje točk in modela DMR
Usmerjanje proti točki na več načinov: glede na sever, sonce,
točko ter od- in proti tahimetru
Kontrola kakovosti – kontrola koordinatnih razlik pred
shranjevanjem
Samodejna izbira naslednje najbližje točke za zakoličbo
Urejanje višin in odmiki višin točk
Akustično vodenje z zvočnimi signali
COGO
Številne metode izračunov: vezna razdalja in poligon (razdalja
in smer), preseki, izračuni glede na linijo in krožni lok,
segmentacija linije in krožnega loka, premik, rotacija in
sprememba merila celotnih blokov točk, deljenje območij...
Izčrpna poročila / zapisniki
Določitev koordinatnega sistema
Izračuni transformacij Onestep, Twostep in Classic 3D
QuickGrid izračuni za htro kalibracijo na terenu
TPS nastavitev stojišča
Številne metode za nastavitev: orientacija na poljubno smer,
na znano točko, na več znanih točk ter prenos višine in
notranji urez
Nastavitev stojišča s SmartStation
Posodabljanje stojišča z naknadnimi meritvami točk








































































 = Na voljo so vse možnosti, metode in funkcionalnosti

 = Na voljo so omejene možnosti, metode in funkcionalnosti



Leica SmartWorx Viva
Dodatni opcijski programi

Referenčna Linija
Zakoličevanje linijskih in območnih elementov: linije, krožni
loki, območja in profili
Zakoličevanje brežin, relativno na linije in krožne loke
Kontrola kakovosti - preverjanje koordinatnih razlik pred
shranjevanjem
RoadRunner – cesta
Zakoličba in merjenje profilov: tetive, enojne brežine, dvojne
brežine, bankine in območja
Grafična zakoličba in kontrola kakovosti
Shranjevanje nedokončanih nalog in hitro kasnejše
nadaljevanje iste naloge
Izčrpna poročila / zapisniki
RoadRunner – železnica
Temelji na RoadRunnerju, dodatne funkcionalnosti so
prilagojene specifiki železnic
Primeren za preproste in kompleksne naloge, hkrati
obvladuje tudi več nagnjenih tirov z zunanjo osjo
Izčrpna poročila / zapisniki
RoadRunner – tunel (samo TPS)
Temelji na RoadRunnerju, dodatne funkcionalnosti so
prilagojene gradnji tunelov
Grafični prikaz zakoličevane in merjene situacije
Izčrpna poročila / zapisniki
Izračuni volumnov
Merjenje in izračun površin in volumnov
Številne metode za izračun oboda območja
Izvoz merjenih površin v DXF
Izčrpna poročila / zapisniki
Referenčna ravnina / skeniranje fasad
Definiranje ravnine in merjenje točk relativno na ravnino, ali
definiranje oboda območja in samodejno merjenje točk po
celotnem območju
Idealen program za merjenje fasad ali pročelij objektov
Izčrpna poročila / zapisniki
Merjenje prečnih profilov
Definiranje inteligentnega kodiranja prečnih profilov
Poligon (samo TPS)
Merjenje, izračun in izravnava poligona ter opazovanj
Izčrpna poročila / zapisniki
Merjenje po girusni metodi (samo TPS)
Merjenje v večih girusih v obeh krožnih legah
Izčrpna poročila / zapisniki
TPS nedostopna točka (samo TPS)
Omogoča merjenje nedostopnih točk s pomočjo dveh
reflektorjev na istem togem grezilu
Drugi programi
Za več informacij kontaktirajte vašega prodajalca
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Moderen, pregleden, logičen, učinkovit – uporabniški vmesnik za največjo produktivnost!

 Authorized Leica Geosystems Distributor
Geoservis, d.o.o.
Litijska cesta 45
(01) 586 38 30
www.geoservis.si

1000 Ljubljana
041 663 802
info@geoservis.si
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