Leica SmartWorx Viva
Field Software
Datablad

Enkelt at bruge
nn Enkel grafik, logisk menu strukturer og wizards for at hjælpe med komplekse
procedurer

SmartWorx

nn Ikke-teknisk terminologi
nn Saml det, tænd det og start arbejdet

Pakket med features
nn Opmål og kode punkter, linier og arealer
nn Afsæt punkter, linier og arealer, simple og komplekse alignments og DTMs
nn Nem at konfigurer til din arbejdsmetode

Ekstra programmer for specifikke måleog afsætningsopgaver
nn Til både GPS og TPS instrumenter
nn COGO beregninger, volume beregninger, facade målinger og meget mere
nn Vej, Jernbane og Tunnel afsætning og tjek

Tekniske specifikationer
Leica SmartWorx Viva

SmartWorx
Viva

SmartWorx
Viva LT

Job, data og komplet koordinat system management

l

l

Data import: ASCII, DXF, Land XML

l

l

Funktionalitet indeholdt I SmartWorx Viva og SmartWorx Viva LT

Generel

Leica SmartWorx Viva

SmartWorx
Viva

SmartWorx
Viva LT

Afsætning af linie og areal objekter: Linier, buer, arealer og
simple alignments

l

¢

l
l

Ekstra options programmer

Reference Linie

Data eksport: Bruger ASCII, DXF, LandXML, FBK, RW5, RAW

l

l

Afsætning af slopes relativt til linier og buer

Komplet kort funktionalitet I data management og programmer

l

l

Kvalitet kontrol – tjek af koordinat forskelle før lagring

Visning af DXF filer som baggrunds billede

l

RoadRunner – Vej

Flere arbejdsmetoder

l

Support af flere totalstationer: TS/TM30, TPS1200+, TPS1200,
FlexLine instrumenter, TPS1100, TPS 800, 700, 400, 300

Afsæt og tjek alignments: Stringlines, enkel cross slopes,
dobbelt cross slopes, batters, overflader

l

l

Field to Office data overførsel med ftp

l

l

Ikon bar der viser instrument status informationer hele tiden,
med mulighed for at skjule ikon bar hvis maksimal
skærmområde ønskes

l

l

Permanent visning af Hz og V (TPS) eller koordinat kvalitet
(CQ) værdier (GNSS)

l

l

Tematisk punkt, linie og areal kodning og fri kodning med op til 20
attributer. Koder kan vælges fra en liste eller indtastes manuelt

l

l

Smart og Quick kodning

l

Skift mellem GNSS og TPS opmåling med et tastetryk

l

Auto lagring af punkter med kvalitets kontrol. Forskellige
metoder med, tid, afstand, stop and go

l

¢

Bruger defineret opmålingsskærm – definer hvilken info du vil
se under opmåling

l

l

Måling af offset punkter (kun TPS)

l

Måling af skjulte punkter med support af forskellige enheder
som DISTO™ (kun GNSS)

l

Opmåling

Afsætning

l

l

Grafisk afsætning og kvalitets kontrol

l

l

Gem ufærdige opgaver for hurtig og nem genoptagelse af
samme opgave

l

Alignments kan laves manuelt eller konverteres fra utallige
design formater via LGO Design to Field komponent

l

Omfattende rapporter / skemaer

l

l

RoadRunner – Jernbane
Baseret på RoadRunner med yderligere funktionalitet og fokus
på jernbane konstruktion. Ideel for bygning og inspektion af
jernbanespor

l

Velegnet for simple design og komplekse design – inklusiv
håndtering af flere spor med ekstern centerlinie

l

Omfattende rapporter / skemaer

l

RoadRunner - Tunnel (kun TPS)
Baseret på RoadRunner med yderligere funktionalitet og fokus
på tunnel konstruktion. Ideel for afsætning af tunnel
overflader, profiler, boremaskine orientering eller profil tjek
eller skanning

l

Visualisering af design og som bygget data

l

Omfattende rapporter / skemaer

l

Volume beregning

Afsætning af punkter og DTM

l

l

Mål og beregn overflader og volumner

l

l

Navigere til punkter med forskellige metoder: Nord, sol, punkt,
til og fra totalstation

l

¢

Flere metoder til at beregne omfangspolygon

l

l

Kvalitet kontrol – tjek af koordinat forskelle før lagring

l

Automatisk valg af næst nærmeste punkt til afsætning

l

Grafisk valg af punkter fra kort

l

Ret højder og offset højder for punkter

l

Akustisk “reversing beep” når tæt på punkt

l

l

l

l

l

Reference Plan / Face Skan
l

COGO
Forskellige beregnings metoder: Inverse, Traverse (afstand og
retning), Skæringer, Linie og Bue beregninger, Linie og Bue
opdeling, Skift, Rotere og Skaler blokke af punkter, Areal division

l

l

Grafisk valg af punkter fra kortvisning

l

l

Plot view af beregnede COGO resultater

l

l

Omfattende rapporter / skemaer

DXF eksport af målte overflader
Omfattende rapporter / skemaer
Definer planer og mål punkter relativt til planen, eller definer
omfangspolygon for planen og automatisk mål punkter
henover planen

l

Ideelt program for bygningsfacader eller stenbruds målinger

l

Omfattende rapporter / skemaer

l

Opmål tværsnit
Definer automatisk kodning af tværsnit

l

Ideel for måling af vej, jernbane eller vandløbs tværsnit hvor
repeterbar kodning ønskes

l

Traversering (kun TPS)

l

Bestem Koordinat System

Mål, beregn og udjævn polygontræk inklusiv observationer

l

Rigoristisk beregning af Onestep, Twostep og Classic 3D
koordinatsystemer

Omfattende rapporter / skemaer

l

l

l

Satsmåling (kun TPS)

QuickGrid beregninger for hurtig felt kalibrering

l

l

Beregning, visning og flagning af residualer

l

l

Automatisk sammenligning af fællespunkter

l

l

Forskellige setup metoder – Sæt orientering, Kendt
udgangssigte, Flere udgangssigter, Højde overførsel, Fri Station

l

¢

SmartStation setups

l

Opdater setups senere med senere målte punkter

l

l

Resultat og plot view af setup

l

l

TPS Setup

Måle flere runder af vinkler og afstande

l

Ideelt program når der er behov for mange gentagne målinger
til samme objekt - dæmninger, stenbrud, facader, store
konstruktioner

l

Omfattende rapporter / skemaer

l

TPS Skjult Punkt (kun TPS)
Tillader skjulte punkter at blive målt med en totalstation ved
hjælp af skjult punkt stadie

l

Ideelt program til at måle i skakt, afløbs ledninger og andre
besværlige steder

l

Andre programmer
l = Alle optioner, metoder og funktionalitet tilgængelige
¢ = Begrænsede optioner, metoder eller funktionalitet tilgængelige

Mange andre programmer er tilgængelige. Kontakt din lokale
Leica Geosystems forhandler for at se om der et program du
kan bruge

Total Quality Management –
vores løfte til total kunde
tilfredshed.
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