
 
 

 

 

 

GEOTECH Bratislava  
Černyševského 26,  851 01 Bratislava 
Tel., Fax: (02) 6241 0823, 0910 111 268  
e-mail: tps@geotech.sk 
http://www.geotech.sk 
www.fb.com/geotech.sk 

 

           
 

 

1 

Leica SmartWorx Viva v5.50 
Čo je nové_TPS 

 
 
 
 
 
 

 

Informácie o vydaní:  
Verzia   5.50 
Dátum vydania  4. August 2014 

 
Dostupné pre:  
 Prístroje Ovládače: CS10, CS15 
   Totálne stanice: TS11, TS12L, TS15, TM50, TS50, MS50 
    GNSS senzory: GS10,GS14,GS15,GS25, 
       

Tento firmvér je chránený a môže byť nahratý iba do prístrojov  
s platným dátumom softvérovej údržby 1.8.2014. 

 
 

 
SmartWorx Viva softvérové vylepšenia – Všeobecné vylepšenia 
a vylepšenia týkajúce sa aplikácií 
 
Obrázok na pozadí 

 
 
SmartWorx Viva v5.50 umožňuje prehliadanie leteckých snímok v zobrazení mapy pre ľahšiu 
orientáciu pri meraní a vytyčovaní. Obrázok na pozadí je k dispozícii aj pri prístupe na mapu 
z hlavného menu, alebo zo správy dát. 
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Ako to funguje? 
 
Na obrazovke prenosu užívateľských objektov môže užívateľ prenášať akýkoľvek georeferencovaný 
.jpg súbor do internej pamäte SmartWorx Viva. 
 

 
 
Počas prenosu je súbor prevedený do vnútorného formátu. 
 

 
 
To môže trvať niekoľko minút, ale výhodou, že užívateľ nemá problémy s výkonom pri použití mapy s 
mapovými obrázkami.  
 
Obrazovka Nastavení mapového okna má novú záložku s názvom Map. snímky. Táto záložka 
umožňuje aktiváciu zobrazovania obrázkov na pozadí. 
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Čo je potrebné vedieť?  
 
Všetky jpg súbory, ktoré majú byť použité ako mapové, potrebujú JGW (world file) pre 
georeferencovanie. Pri prenose obrazových mapových súborov, SmartWorx Viva automaticky použije 
obrázok JGW s rovnakým názvom súboru pre konverziu. Ak nie je k dispozícii žiadny takýto súbor, 
súbor nemožno previesť.  
 
Pri prevode súboru JPG sa zobrazí indikátor priebehu, ktorý znázorňuje stav prenosu súborov.  
 
Mapové obrázky nesúvisia so zákazkou. Akýkoľvek obrázok možno zobraziť pri práci v akejkoľvek 
zakázke. Pri prenose zakázky do iného prístroja, nie sú prenášané žiadne mapové snímky.  
 
SmartWorx Viva nepodporuje progresívne súbory JPG ako mapové obrázky. Akýkoľvek grafický 
Windows softvér dokáže prevádzať progresívny JPG do štandardného formátu JPG.  
 
Akonáhle bol súbor JPG prenesený a skonvertovaný, možno ho preniesť na kartu SD v internom 
(.archive) formáte a potom skopírovať do iných prístrojov. Pri tomto spôsobe nie je nutný druhý 
prevod. 
 

 
 

 
Zapamätajte si prosím, že veľkosť použitého JPG obrázku je limitovaná. Obrázky väčšie ako 150 
Mpixels môžu byť príliš veľké pre prenos do internej pamäte. V tomto prípade buď zmenšite rozsah, 
alebo rozlíšenie obrázku.  
 
SmartWorx Viva simulátor tiež dokáže konvertovať súbory JPG a bude rýchlejšou variantou 
umožňujúcou konverziu väčších mapových obrazových súborov.  
 
Ako získať georeferencované mapové obrázky?  
 
Ako mapový obrázok užívateľ potrebuje leteckú fotografiu vo formáte JPG.  
Georeferencovanie súboru sa vykonáva prostredníctvom súboru JGW. Jedná sa o textový súbor, ktorý 
obsahuje hodnoty mierkových faktorov v X a Y smere, rotáciu, skosenie uhla a X a Y súradnice ľavého 
horného rohu obrázku JPG.  
 
Súbor možno referencovať pomocou softvéru Leica Geo Office. Ak chcete referencovať obrázok, 
musia byť známe súradnice identických bodov v lokálnom súradnicovom systéme, aby bolo možné 
body spárovať 
 
Akonáhle sú body spárované, obrázok môže byť zorientovaný, teda referencovaný pre lokálnu sieť.  
Ak sú už georeferencované obrázky k dispozícii v iných formátoch (napríklad TIFF alebo BMP), 
súbory môžu byť prevedené do formátu JPG pomocou ľubovoľného grafického softvéru. Obsah world 
súborov je rovnaký, len musí byť premenovaná koncovka na JGW. 
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mySecurity 

 
 
SmartWorx Viva  odteraz podporuje aplikáciu mySecurity, ktorá zablokuje prístroj v prípade ak bude 
odcudzený. Toto vylepšenie je k dispozícii pre totálne stanice TS11, TS15, TS/TM/MS50 a ovládače 
CS10 a CS15. 
 

 
 

Vytvorenie riadiacich dát: Odsadená línia a body 

 
 
Nová funkcia umožňuje v aplikácii „Tvorba riadiacich dát“ vytvoriť riadiace dáta zadaním odsadenia 
priamky alebo bodu. 

 
  
 
Užívateľ jednoducho vyberie líniu, na ktorú sa bude vzťahovať odsadenie, zadá odsadenie 
a označenie novo vytvorených línií a bodov. 
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Opakované požitie rovnakých bodov v COGO výpočtoch  

 
 
Odteraz je možné v aplikácii COGO prevedenie výpočtu s použitím hodnôt z predchádzajúceho 
výpočtu. Toto rozšírenie sa vzťahuje na aplikácie COGO Priesečník a COGO Výp.línie a oblúku.  
 

 
 
V rámci týchto aplikácií užívateľ má možnosť aktivovať toto nastavenie. Po ukončení výpočtu, softvér 
SmartWorx Viva sa vráti na začiatok aplikácie do záložky Vstup s pôvodne zadanými hodnotami. 
 

 
CCP pripomienka 

 
 

Odteraz je k dispozícii pripomienka ukončenia konca CCP kontraktu. Vďaka tejto funkcii už užívateľ 
nepríde o dôležité firmvérové upgrady. 
 

 
 
 
Informácia o blížiacom sa konci CCP licencie sa začne objavovať mesiac pred koncom kontraktu. 
Informácia sa zobrazí v Štartovacej obrazovke totálnej stanice alebo CS diaľkového ovládača. 
Informácia sa bude zobrazovať počas každého zapnutia počas zostávajúceho času platnosti CCP 
kontraktu. 
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Po uplynutí platnosti CCP kontraktu sa v hlavnom menu v ľavom dolnom rohu bude zobrazovať ikona 
CCP kontraktu. Pripomienka sa pri zapínaní prístroja už zobrazovať nebude.  
 
 
Prenos objektov medzi ovládačom a totálnou stanicou 

 
 
 
Počas prenášanie súborov medzi totálnou stanicou a CS diaľkovým ovládačom, ktoré mali väčší 
objem dát prichádzalo miestami k zlyhaniu prenosu. Táto komunikačná chyba  je v novom firmvéri 
SmarWorx Viva 5.50 úspešne odstránená. 
 

 

SmartWorx Viva softvérové vylepšenia – Vylepšenia týkajúce sa 
totálnych staníc 

 
Snímkovanie s umiestnením bodov do snímky 

 
 
Nová verzia SmartWorx Viva 5.50 prináša možnosť zachytenia snímky meraného terénu, pričom 
merané body sa na snímke zobrazia tiež.  
Táto funkcia poskytuje dodatočné informácie o tom, čo všetko už bolo merané. Užívateľ môže tak 
porovnať merané body s „reálnym svetom“. Okrem toho táto funkcia poskytuje vynikajúcu 
dokumentáciu meraných dát.  
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3D dáta (merané body) sa zobrazia na snímke ak užívateľ manuálne odfotí snímku. Táto funkcia nie je 
k dispozícii ak je aktivovaná funkcia vyhotovenia snímky pri každom meraní.  možné vo SmartWorx 
Viva. 
  
 
Prenos objektov 

 
 
Nová verzia SmartWorx Viva 5.50 prináša možnosť prenosu všetkých typov dát (snímky, skeny, 
hexml, CAD súbory a plochy). To znamená, že napr. zákazka na skenovanie môže byť menežovaná 
z multistanice MS50 ale aj z CS diaľkového ovládača .  
 

 
 
Pokiaľ pri prenose súborov s veľkým objemom dát dôjde k tomu, že na cieľovom pamäťovom médiu 
nie je dostatok miesta, objaví sa na obrazovke správa s týmto upozornením.  
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Aktualizácia mračna bodov pri aktualizácii stanoviska 

 
 

Niekedy sa stáva,  že pri práci s naskenovanými dátami užívateľ chce aktualizovať alebo upraviť 
nastavenie stanoviska. Doteraz to bolo možné importovaním naskenovaných dát do softvéru Leica 
Infinity.  
 
Odteraz  je možné nastavenie stanoviska zmeniť priamo v prístroji pričom sa zodpovedajúcim 
spôsobom aktualizuje aj mračno bodov.  
  
 

 

Libela a kompenzátor totalnej stanice počas módu diaľkového ovládania 

 
 

V novej verzii firmvéru SmartWorx Viva 5.50 je rozšírená funkcionalita aplikácie libela a kompenzátor. 
Odteraz sa zobrazuje bublina libely na totálnej stanici aj keď je v režime diaľkového ovládania cez CS 
diaľkový ovládač. Táto funkcia umožňuje rýchlu kontrolu polohy totálnej stanice  bez prerušenia 
režimu diaľkového ovládania. 
 

 
 

Pre vstup do aplikácie počas režimu diaľkového ovládania, stlačte na totálnej stanici F6 (Libela).  
 

 

Panoramatický snímok bez švov 

 
 
Počas vytvárania panoramatického snímku, totálna stanica vytvára množstvo malých snímok a spája 
ich do jedného panoramatického. Tento proces trvá určitú chvíľu a to v závislosti od veľkosti snímku. 
 
Odteraz je k dispozícii vytvorenie panoramatického snímku bez švov. Totálna stanica potom uloží 
malé snímky, ale nespojí ich do jedného veľkého obrázku. 
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Táto možnosť ušetrí značné množstvo času, pričom stále umožňuje použitie snímok v rôznych 
softvérových balíkoch. 
 

 

 

 
 
 

tps@geotech.sk 
GEOTECH Bratislava 
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Leica SmartWorx Viva v5.00 
Čo je nové_TPS 

 
 
 
 
 
 
 

Informácie o vydaní:  
Verzia   5.00 
Dátum vydania  5. Jún 2013 

 
Dostupné pre:  
 Prístroje Ovládače: CS10, CS15 
   Totálne stanice: TS11, TS15, TM50, TS50, MS50 
    GNSS senzory: GS08, GS08plus GS10, GS12,GS14,  GS15,GS25, 
    Viva Uno: GS05, GS06  
    

Tento firmvér je chránený a môže byť nahratý iba do prístrojov  
s platným dátumom softvérovej údržby 1.6.2013. 

 

Vrstvenie 3D dát  v záložke Kamera  

 
 
Meranie: funkcia Kamera  
Pri používaní kamery v totálnych staniciach TS11I/15I je k dispozícii v aplikáciách v záložke Kamera 
zobrazovanie vo vrstvách skutočnej 3D polohy bodov, línií a plôch v aktuálnom obraze kamery.  
 
Ako sa totálna stanica otáča, body, línie a plochy sa pozične korektne zobrazujú na obrazovke 
kamery. Body, ktoré sú vzdialenejšie od totálnej stanice sa zobrazujú menšie (v korektnej perspektíve) 
ako body, ktoré sú bližšie pri totálnej stanici.  
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Zobrazia sa všetky body merané totálnou stanicou, GNSS aparatúrou a tiež aj kontrolné body. 
 
Konkrétna značka na bode závisí od definovanej triedy bodu. Napríklad kontrolný bod je zobrazený 
ako trojuholník a meraný bod je zobrazený ako kruh. 
 
Vrstvenie 3D dát sa zobrazuje nielen pri práci priamo s totálnou stanicou, ale aj pri ovládaní pomocou 
diaľkového ovládača. 
 
K dispozícii je viacero nastavení, ktoré pomáhajú optimalizovať zobrazovanie bodov, línií a plôch 
v záložke Kamera. 

 
Dĺžkové ohraničenie 
Menu dĺžkového ohraničenia sa aktivuje stlačením posuvníkov dĺžkového ohraničenia v bočnom 
paneli nástrojov.  
 
Dolný posuvník dĺžkového ohraničenia umožňuje nastavenie minimálnej vzdialenosti. Nastavenie 
minimálnej vzdialenosti znamená, že na displeji kamery sa zobrazia tie body, línie a plochy, ktoré sú 
vo väčšej vzdialenosti od totálnej stanice ako je minimálna vzdialenosť. 
 
Horný posuvník dĺžkového ohraničenia umožňuje nastavenie maximálnej vzdialenosti. Nastavenie 
maximálnej vzdialenosti znamená, že na displeji kamery sa zobrazia tie body, línie a plochy, ktoré sú 
v menšej vzdialenosti od totálnej stanice ako je maximálna vzdialenosť. 
 
 
V prípade, že je k dispozícii veľké množstvo dát, posuvníky dĺžkového ohraničenia môžu takto 
plnohodnotne filtrovať zobrazované dáta podľa aktuálnej potreby.   
 
Zobrazené body, línie a plochy 
Zobrazené body, línie a plochy môžu byť upravované v Nastavení okna kamery v záložke 
Zobrazenia bodov a Zobrazenie línií a plôch.  

 

 
 
 
Nasledujúce parametre sú nastaviteľné 

- pozdĺžne zobrazené informácia o bode  
- farba značky bodu 
- počet zobrazených bodov 
- či sa majú zobraziť body len z aktuálneho stanoviska 

 
Nezabudnite, že to, ktoré body budú zobrazené tiež všeobecne závisí od nastavenia filtra pre prácu 
s bodmi, líniami a plochami. 
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Zobrazenie videa z Viva TS snímkovacej totálnej  stanici na CS 
diaľkovom ovládači 

 
 
Zobrazovanie na diaľkovom ovládači toho, čo totálna stanica vidí (pomocou širokouhlej kamery) bolo 
významne vylepšené. 
 
Video je teraz prenášané z totálnej stanice do CS diaľkového ovládača vylepšeným dátovým tokom 
10Hz. To v praxi znamená že užívateľ môže oveľa jasnejšie a presnejšie vidiet to, čo vidí totálna 
stanica. 
 
10Hz dátový tok je k dispozícii len ak na diaľkovom ovládači je pripevnený CTS rádio nadstavec a na 
totálnej stanici rádio rúčka RH16. Ďalšie informácie o CTS rádio nadstavci a rádio rúčke RH16 sú 
uvedené neskôr. 
 
Iné zariadenia na rádio komunikáciu ( vstavaný rádio modul v CS diaľkovom ovládači a rádio rúčka 
RH15) sú naďalej k dispozícii, ale len s dátovým tokom 3Hz.  

 
Vytvorenie panoramatickej snímky 

 
 
Je možné vytvoriť tiež panoramatický obraz okolia totálnej stanice.  
 
 
Z menu Leica TPS Obľúbené vyberte možnosť Panoramic image pre vstup do menu, v ktorom si 
môžete vybrať typ panoramatického snímku, aký chcete vytvoriť 
 

 
 
Môžu byť zvolené nasledovné typy panoramatický snímok: 

- Pravouhlá oblasť 
- Multi-row 360° image 
- Single-row 360° image 
- Polygonálna panoráma 
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Po vybratí konkrétneho typu snímku je potrebné definovať rozmery snímkovanej oblasti. 
 

 
 
Snímkovanie začne hneď ako sú zadefinované rozmery. Akonáhle sú zachytené všetky snímky, sú 
následne spojené do jednej panoramatickej.  
 
Snímka môže byť tak ako iné snímky podľa potreby doplnená o poznámky. Snímka môže byť na záver 
uložená a podľa potreby aj pripojená k nastaveniu stanoviska.   

 
Ovládanie jasu snímky 
V aplikácii panoramatické snímkovanie je možné tiež  ovládania jasu snímok, pričom sú k dispozícii 
dve možnosti.  
 

 
 
Z prvého snímku: Nastavenie jasu prvej snímky je použité pre všetky ďalšie snímky. Toto nastavenie 
je odporúčané, pokiaľ sú svetelné podmienky konštantne pozdĺž celej snímkovanej plochy. Výsledkom 
sú hladké dlaždicové snímky v rámci jednej panoramatickej snímky.  
 
Z každého snímku: Nastavenie jasu sa robí pre každý snímok individuálne. Toto nastavenie sa 
odporúča, ak je zdroj svetla pred prístrojom a v rámci snímkovanej oblasti. Výsledok môže byť mierne 
dlaždicový s čo najviac informáciami o objekte.  
 

Šablóny poľného náčrtu  

 
 
Použitie Poľného náčrtu bolo zavedené vo firmvéri SmartWorx Viva v3.50. Toto umožňovalo urobiť 
náčrt na „papieri“ s linkami alebo mriežkou 
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Teraz bola pridaná možnosť vytvorenia vlastnej užívateľskej šablóny.  
 
Šablóny poľného náčrtu môžu byť vytvorené v akomkoľvek softvéri, ako napríklad Microsoft Word, 
Paint.NET. Všetko, čo je potrebné, je že nakoniec musí byť vytvorený .jpg súbor s rozlíšením menším 
ako 5Mpixel. 
 
Súbor s príponou .jpeg musí byť potom nahraný do TS totálnej stanice, alebo CS ovládača. Súbor 
musí byť umiestnený do adresára Config/Sketch_Template na pamäťovom zariadení. Šablóny môžu 
byť potom prenesené pomocou Prenosu užívateľských objektov, ktorý bol rozšírený o šablóny 
poľného náčrtu (Sketch templates). 
 

 
 
Ak je už šablóna prenesená do totálnej stanice, alebo CS ovládača, môže byť vybraná na použitie. 
 

 
 
Po vybratí môžete do šablóny normálne kresliť. 
 

 
 
Možnosti využitia preddefinovaných šablón poľného náčrtu sú nekonečné. Niektoré príklady použitia: 
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 Ako zoznam úloh pre neskúsených meračov na skontrolovanie správnosti stanoviska totálnej 
stanice 

 Zber informácií pre akékoľvek merané objekty 

 Kontrola vytýčenia 

 Atď... 
 
Šablóna náčrtu môže byť vytvorená rôznymi spôsobmi. 
 
Jednoduchou cestou vytvorenia šablóny je použiť Power Point. Nastavte si veľkosť slidu a pridajte 
požadované grafické elementy, texty, alebo tabuľky a uložte ho ako JPEG súbor. Aby ste to spravili, 
vyberte menu Súbor a Uložiť ako. V zozname Uložiť vo formáte Type vyberte Formát.   
 
Ďalší softvér (ako napr. Microsoft Word atď.) môže byť použitý na vytvorenie šablóny náčrtu. Buď ho 
priamo uložte ako JPG súbor, konvertujte na JPG, alebo jednoducho použite program na snímanie 
obrazovky. 
 

Klik v mape a rozšírenie kontextového menu 
Čo je to „Klik v mape“?  
Klik v mape je dostupný z hlavného menu SmartWorx Viva po stlačení F6(Mapa). 
 

 
 
Dáta zobrazené na tejto mape sú nakonfigurované stlačením F3(Zakázk.) – tu je možné si vybrať, 
z ktorých zakázok by mali byť dáta zobrazené. Touto zákazkou môže byť pracovná, alebo riadiaca 
zakázka a navyše môžu byť zobrazené dáta zo zákaziek RoadRunner, alebo DTM. 
 
To je užitočné, ak je potrebné vybrať body na vytýčenie z kontrolnej zakázky – ťuknite na bod, ktorý 
chcete vytýčiť a vyberte možnosť Vytýčení bodu z  kontextového menu. 
 
Alebo to môže byť vtedy, ak je potrebné vybrať trasu z cestnej zakázky a vytýčiť z nej sklon. V tomto 
prípade vyberte, aby boli zobrazené dáta z cesty – kliknite na vyrovnanie, aby bolo použité a vyberte 
možnosť „Use in Roads“ z pop-up kontextového menu. 
 
Klik v mape v podstate umožňuje vybrať objekty, ktoré sa budú používať a až potom sa rozhodnúť, čo 
treba urobiť s objektmi. 
 
Čo bolo predtým možné v SmartWorx Viva? 
Už v SmartWorx Viva v3.50 bolo možné vybrať jednotlivé elementy CAD kresby pripojenej k zákazke 
(.dxf alebo .shp súbory) v záložke Mapa v niektorých obrazovkách softvéru. Potom bolo možné ťuknúť 
dotykovým perom a podržať a zobrazilo sa kontextové menu. 
 
V SmartWorx Viva  je výber objektov v záložke Mapa a obsah kontextových menu omnoho 
rozsiahlejší. 
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Koľko mapových objektov môže byť kliknutých a vybratých? 
Teraz je možné kliknúť a vybrať viacero objektov (predtým mohol byť vybraný naraz iba jeden objekt). 
 
Ktoré mapové objekty môžu byť vybraté kliknutím? 
Nasledovné mapové objekty môžu byť kliknuté a vybrané: 

- Elementy CAD súboru (ako predtým) 
- Body, línie a plochy, ktoré boli merané a sú uložené v zákazke 
- Cestné vyrovnanie uložené v cestnej zákazke 

 
Ako môžu byť objekty vybrané? 
Objekty môžu byť vybrané jednoduchým ťuknutím na objekt. Na odznačenie objektu jednoducho naň 
ťuknite znova. 
 
Takisto je možné vybrať viacero objektov pomocou tlačidla „výberové okno“ z nástrojovej lišty. Je 
umiestnené v druhej hladine nástrojovej lišty práce so zoomom 
 

 
 
 
Ak už bolo tlačidlo „výberové okno“ stlačené, je možné vybrať viacero objektov naraz ťahaním 
obdĺžnikového okna okolo požadovaných objektov. 
 
Potiahnutím výberového okna zprava doľava bude obsahovať iba všetky línie a trasy, ktoré sú celé vo 
vnútri okna. Potiahnutím výberového okna zľava doprava bude obsahovať iba všetky línie a trasy, 
ktoré sú celé vo vnútri okna a aj tie, ktoré ho len križujú.  
 
Ako sa aktivuje kontextové menu? 
Keď už boli vybrané potrebné objekty, ťuknite a podržte dotykové pero. Objaví sa kontextové menu. 
 
Aké voľby sa objavia v kontextovom menu? 
Voľby, ktoré sa objavia v kontextovom menu závisia od toho, aké objekty boli vybrané. 
 
Napríklad, ak boli vybrané 2 merané body, potom sa objaví voľba menu Vytvoriť líniu (tým sa vytvorí 
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línia medzi 2 bodmi). 
 

 
 
Ak boli vybrané 3 merané body, tak sa okrem voľby Vytvoriť líniu, objaví voľba Vytvoriť plochu. 
 
V ktorých mapách môžu byť objekty vybrané a použité kontextové menu? 
Záložka Mapa je dostupná na mnohých obrazovkách SmartWorx Viva – je možné vyberať objekty 
a použiť kontextové menu vo väčšine z týchto máp. Všimnite si, že niektoré voľby môžu byť rozdielne 
v závislosti od použitej aplikácie. 

 
Nástrojová lišta kreslenia v záložke Mapa 
Nástrojová lišta kreslenia je dostupná na použitie v rámci záložky Mapa v Klik v  mape a v aplikácií 
Meranie. Na zapnutie vojdite do Nastavení mapového okna (Fn+F2(Konfg..)). 
 
Nástrojová lišta kreslenia umožňuje vytvorenie línií a plôch, ich otvorenie a zatvorenie a pridanie 
bodov k líniam a plochám – toto voláme práca s líniami. Už zamerané body môžu byť jednoducho 
pridané k líniám a plochám takisto aj body, ktoré sú merané, môžu byť pridané do línií a plôch. 

 
Najjednoduchším spôsobom vysvetlenia, ako môže byť použitá nástrojová lišta kreslenia, je popísať 
prípady týkajúce sa práce s líniami. 
 
Príklad použitia 1 – Práca s líniami počas merania bodov 
V tomto prípade si geodet praje pridať body k líniam a plochám, keď ich zamerá. 
 
Ak narazí na objekt, ako napríklad plot, môže použiť tlačidlo z lišty Vytvoriť líniu na vytvorenie novej 
línie. Teraz, ak zameria body, budú pridané do línie. 
 
Ak je otvorená línia, alebo plocha, tlačidlá na lište sa zmenia. Teraz je možné merať body priradené 
do línie len jednoduchým meraním ďalších bodov. Nástroj Spojiť body ako priamu líniu ukazuje, že 
body budú pripojené priamou linkou medzi nimi. Všimnite si, že ak je línia otvorená, možnosť ťuknutia 
a vybrania viacerých bodov je blokovaná.  

 
Ak si geodet praje vytvoriť oblúk medzi bodmi, môže použiť jeden z dvoch nástrojov lišty oblúka. Ak je 
stlačený Spojiť nasledujúce 3 body do oblúka, potom budú nasledujúce 3 merané body priradené 
ako oblúk k línii. Ak je stlačený Spojiť nasledujúce 2 body do oblúka, potom budú nasledujúce 2 
merané body priradené ako oblúk k línii – posledný bod v línii, keď bolo tlačidlo lišty stlačené, je 
použitý ako prvý bod oblúka. 
 
Navyše, ak je línia otvorená, je možné definovať štýl línie a jej farbu. Aktivujte druhú úroveň 
nástrojovej lišty a vyberte štýl línie a farby. 
 
Ak geodet ukončil pridávanie bodov do línie, môže stlačiť tlačildo Stop na ukončenie línie. 
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Príklad použitia 2 – Práca s líniou s už zameranými bodmi 
V tomto prípade už geodet zameral veľké množstvo bodov. Body boli merané tak rýchlo, ako sa len 
dalo a merač NEVYTVÁRAL línie a nepridával tieto body do línii pri meraní. 
 
Geodet si teraz môže sadnúť do svojho auta a použiť nástrojovú lištu kreslenia a pracovať s líniami. 
 
Použitím nástrojovej lišty kreslenia a ťukaním na nástroj Vytvorenie línie geodet vytvára novú líniu. 
Keď je nová línia vytvorená, línia je automaticky otvorená. 
 
Teraz môže geodet ťuknúť na už zamerané body a pridať ich do línie. Nástroje oblúka a nástroje štýl 
línie a farba línie môžu byť použité ako predtým. 
 
Teraz je možné opakovať proces a vytvoriť ďalšie línie a plochy podobne ako bolo popísané vyššie. 
 
 

Zobrazenie povrchu DMT v mape aplikácií  

 
 
Zobrazovanie trojuholníkov, ktoré sú použité na výpočet DMT je odteraz k dispozícii aj v aplikáciách 
Vytýčenie DMT a Vytýčenie DMT a bodov.  
 

 
 
Zároveň je možné meniť farbu akou je zobrazený DMT. 

 
Prehodenie smerov východ-západ a sever/juh v mapovom 
zobrazení 

 
 
Teraz je už možné prepínať znamienka súradníc CAD súborov, ktoré sú importované, a/alebo 
zobrazené.Toto môže byť užitočné v krajinách, kde je orientácia CAD súborov opačná. 
 
Ak to chcete zmeniť, vojdite do obrazovky Miestne nastavenia, záložka Souřad. 
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Toto nastavenie potom platí na všetky aplikácie, ktoré importujú, alebo zobrazujú CAD súbory. 

 
Vylepšenie výkonu Lock módu na krátke vzdialenosti  

 
 
Bol vylepšený výkon módu „Lock“ pri robotických totálnych staniciach pri meraní na krátke 
vzdialenosti. Pri práci s odrazovým hranolom na krátke vzdialenosti sa tak zvýši výkon a stabilita 
sledovania hranolu.  
 
Pre aktiváciu tohto vylepšeného výkonu slúži voľba Vysoká dynamika na krátku vzdialenosť  
v obrazovke Nastavenie merania a cieľa.   
 

 
 
 
Do tejto obrazovky je možné vstúpiť z hlavného menu zadaním čísel 3,1,1 alebo kliknutím na tretiu 
ikonu zľava v stavovom riadku. 
 

Podpora CTR rádio nadstavca pre CS diaľkový ovládač a RH16 
rádio rúčky pre totálnu stanicu 
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Odteraz je dodávaný pre diaľkové ovládače CS15 rádio nadstavec CTR15 a pre totálne stanice TS15 
rádio rúčka RH16. 
 
Nová rádio rúčka v kombinácii s rádio nadstavcom umožňuje vylepšený dátový tok a prenos obrazu 
medzi diaľkovým ovládačom a totálnou stanicou.  
 
Ďalším vylepšením v používaní nového rádio nadstavca a novej rádio rúčky je možnosť 
neobmedzeného počtu užívateľov, ktorí na malej oblasti používajú diaľkový ovládač v kombinácii 
s totálnou stanicou.  Je to umožnené preto lebo spojenie medzi totálnou stanicou a diaľkovým 
ovládačom je založené na používaní unikátnych čísel zariadení. V minulosti pri používaní pripájacích 
čísel (rádio kanálov) mohlo prichádzať k problémom ak viacerí užívatelia používali rovnaké pripájacie 
číslo (rádio kanál). 
 
Novú rádio rúčku si môžete nastaviť pomocou jednoduchého sprievodcu. Ak je rádio rúčka pripojená, 
totálna stanica ju automaticky rozpozná. 
 

 
 
Výber nového rádio nadstavca sa deje normálnou cestou pomocou Sprievodcu pripojením.  
  

 
 
Vyhľadávanie zobrazí sériové číslo totálnej stanice a „RH_prefix“  
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Pre diaľkový ovládač CS10 NIE JE k dispozícii rádio nadstavec.   
 

Deaktivácia laserového ukazovátka a bezhranolového merania 
v admin. nastaveniach  

 
 
Odteraz je možné v sprievodcovi administrátorských nastavení obmedziť užívateľa pri práci 
s laserovým ukazovátkom a pri bez hranolovom meraní (kombinácia 4,3,4 z hlavného menu). 
 
 

 
 
 
 

ASCII vkladanie a TPS automaticky načítané body 

 
 
Rozhranie ASCII vkladanie bolo podporované doteraz len s GPS automaticky načítanými bodmi. 
Odteraz je k dispozícii aj pre TPS automaticky načítané body.  
 
Táto možnosť je ideálna, keď hranol je pripevnený na lodi plaviacej  sa po jazere a totálna stanica je 
na brehu  jazera . Totálna stanica je zamknutá na hranol na lodi. Na lodi je zároveň aj diaľkový 
ovládač s meračom hĺbky vodnej plochy. Ako sa loď plaví po vodnej ploche, merač hĺbky posiela 



 
 

 

 

 

GEOTECH Bratislava (ISO 
9001:2001) 
Černyševského 26,  851 01 Bratislava 
Tel., Fax: (02) 6241 0823, 0910 111 268  
e-mail: tps@geotech.sk 
http://www.geotech.sk 

 

           
 

 

13 

údaje o hĺbke do diaľkového ovládača. Tieto údaje sú potom pridané ako poznámka k meraniam, ktoré 
vykonala na brehu postavená totálna stanica zameraním automatických TPS bodov. 
 

GS08 a GS12 ako RTK základná stanica 

 
 
Použitie GNSS prístrojov Leica Viva GS08 a GS12 je odteraz možné aj ako RTK základné stanice. 
 
Táto funkcia je dostupná s nasledovnými licenčnými kľúčmi: 

- 792349 CS/GS08, RTK Reference station option. Tento kľúč umožňuje senzoru GS08 vysielať 
RTK dáta. GS08 môže ale byť použitá iba s CS10 a SmartWorx Viva LT. 

 792350 CS/GS12, RTK Reference station option, umožňuje senzoru GS12 vysielať RTK dáta. 
 
Pri objednávaní týchto licencií musí byť zadané sériové číslo ovládača CS. 
 
Ak sú už tieto licencie nahraté v prístroji, dá sa v položke menu 1 Do práce! vybrať Jít do menu base 
a senzor GS08, alebo GS12 môže byť nakonfigurovaný ako RTK základná stanica. 
 
Nastavenie prístrojov GS08, alebo GS12 na použitie ako RTK základná stanica je v nasledovnom 
obrázku. 
 

a) Prístroj GS08/GS12 
b) Meradlo výšky 
c) Nosič GRT146 
d) Podložka 
e) Anténa pre modem 
f) Statív 
g) Držiak GHT58 na statív 
h) GFU rádiomodem 
i) SD karta 
j) CF karta 
k) CS ovládač (GS08 len s ovládačom CS10) 
l) Batéria GEB211/212 
m) EB171 externá batéria 
n) GEV205 Y-kábel 

 
 
Všimnite si nasledovné 

- Musí byť použitá externá batéria na napájanie GS08, alebo GS12 
- Na pripojenie k ku GS08, alebo GS12 je možné použiť len Bluetooth pripojenie. Káblové 

pripojenie nie je možné 
- Prenosný ovládač CS je používaný iba na nastavenie senzorov GS08, alebo GS12, ako RTK 

základné stanice. Po nastavení a spustení vysielania RTK korekcií, ovládač CS už nemusí 
zostať na základnej stanici.  

- Z GS08, alebo GS12 je možné vysielať korekcie iba vo formáte RTCM v3. 
- Je možné použiť rádio a GSM/GPRS/UMTS zariadenia na základnej stanici. Zvyčajne budú 

zariadenia v GFU obale 
- Ak používate GSM/GPRS/UMTS zariadenie, potom je dostupné iba „direct dial-up“ 

pripojenie z rovera na základnú stanicu. Nie je možné pripojiť GS08, alebo GS12 do internetu, 
ak sa používa ako RTK základná stanica 

- Je možné použiť „externé“ rádiomodemy, ak sú Satel, alebo Pac Crest vysokovýkonné 
rádiá. Ak používate Satel rádio, potom je potrebný 636805 GEV114 kábel spolu s GEV205 
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káblom – ak používate Pac Crest, potom kontaktujte lokálneho dealera 
- Nie je možné ukladať raw dáta, ak používate GS08, alebo GS12, ako základnú stanicu 

 
 
GS08, alebo GS12 musí mať nahratý nasledujúci súbor firmvéru – ME4_6110.fw. Tento súbor musí 
byť nahraný pomocou CS ovládača. 
 
Dôležité: Modul GFU28 (ktorý obsahuje modul Telit 3.5G) nemôže byť použitý. Musí byť použitý 
modul GFU24 (ktorý obsahuje modul Siemens MC75). 
 

Podpora CGR rádio modulov 

 
 
Rádio moduly CS CGR10 a CGR15 pre ovládače CS10 a CS15 sú teraz podporované v rámci 
SmartWorx Viva. 
 
Tieto moduly sa pripájajú priamo k ovládačom a môžu byť použité na príjem RTK korekcií pri práci ako 
pohyblivá stanica. 
 
Nové rádio moduly môžu byť použité s nasledovnými Leica GS senzormi – GS08, GS10, GS12, GS15 
a GS25. Nie je možné ich použiť s prijímačmi GS05 a GS06. 
 
Čísla artiklov sú nasledovné 
- 789635 CGR15 radio for CS15 Field Controllers 
- 789634 CGR10 radio for CS10 Field Controllers 
 
Navyše je potrebná anténa 

- 790505 GAT21 CGR radio antenna  
 
Rádiomodem v týchto moduloch slúži len na prijímanie signálu. Preto ho nie je možné použiť pri RTK 
základnej stanici. 
 
 

Automatický výber RTK formátu v Sprievodcovi RTK roverom 

 
 
Pri použití Sprievodcu RTK roverom je teraz automaticky navrhnutý správny RTK formát dát pri použití 
NTRIP pripojenia. 

 
Aktuálna GNSS poloha v Mojej meračskej obrazovke 
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Teraz je možné nakonfigurovať zobrazenie aktuálnych súradníc v rámci Mojej meračskej obrazovky. 
Bolo to dostupné aj predtým, ale len pri použití totálnych staníc, teraz je to dostupné aj pre GNSS 
prístroje. 
 
Na konfiguráciu vojdite do nastavenia Mojej meračskej obrazovky (stlačte 4, 1, 3 z hlavného menu), 
uistite sa, že ste v záložke GPS a stlačte F2(Konfg..) 
 

 
 
Teraz vyberte možnosti Y(E), X(N) a výšku (a/alebo alternatívne použite voľby WGS84 šírku, WGS84 
dĺžku a WGS84 elipsoidickú výšku). 
 
Teraz bude v aplikácii zobrazená aktuálna poloha. 

 
Prezeranie súradníc v správe dát 

 
V zozname bodov v správe dát je teraz možné zobraziť súradnice bodov. 
 
Použite F5(Více) na prepínanie medzi rôznymi informáciami, až kým sa nezobrazia stĺpce Y(E) 
a X(N). 
 

 
 
Všimnite si, že šírky stĺpcov môžu byť zmenené potiahnutím stĺpcov 
 
Pri editácii bodu je teraz tiež možné editovať predchádzajúci, alebo nasledovný bod v zozname 
použitím tlačidiel F3(Předch) a F4(Další). 
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To platí aj pre prezeranie obrázkov – tlačidlá F3(Předch) s F4(Další) umožňujú zrýchlený presun na 
prezeranie ďalšieho obrázku. 
 

Numerické triedenie bodov 

 
 
Body v zákazkách vytvorené v SmartWorx Viva v.4.00 sú teraz ukladané v skutočnom numerickom 
poradí (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...20, 21 atď.) 
 
Predtým boli ukladané v „alfanumerickom“ poradí (1, 10, 2, 20, 3, 4, 5 atď.) 
Ak je zákazka nahratá do ovládača CS, alebo totálnej stanice TS, pracujúcim so staršou verziou 
SmartWorx Viva, potom sa numerické poradie zmení späť na alfanumerické. 

 
Vyzvanie užívateľa pred uložením bodu na zadanie informácií 

 
 
Merač teraz môže byť upozornený na niektoré informácie o meraní pred uložením bodu.To môže byť 
užitočné pre niektorých meračov, ktorí sú na to zvyknutí z iných meracích softvérov. 
 
Nastavenie urobíte v pracovných nastaveniach užívateľa v obrazovke Dotaz před uložením. 
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Všimnite si, že výzvu je možné nastaviť osobitne pre body merané TPS a body merané GPS. 
 
Ak je bod potom zameraný, objaví sa obrazovka s dopytom pred uložením.. 
 

 
Umožňenie štartu aplikácie priamo po spustení SmartWorx Viva 

 
 
Teraz je možné zadefinovať, ktorá aplikácia bude automaticky spúšťaná po úvodnom sprievodcovi pri 
štarte. 
 
To umožňuje napríklad, ak užívateľ vždy používa určitú aplikáciu, CS ovládač a/alebo TS totálna 
stanica môže byť nakonfigurovaná tak, že táto aplikácia je spustená automaticky bez nutnosti 
užívateľa ísť do menu Do práce! 
 
Toto môže byť nastavené vo Voľbách SmartWorx Viva. V záložke Pruvodce spuštením (4, 3, 2 
z hlavného menu). 
 

 
 
 

Zapamätanie nastavenia „Užít se Systémem 1200“ pri vytváraní 
novej zákazky 

 
 
Nastavenie použitia zákazky so systémom 1200 je teraz zapamätané aj pre následne vytvárané 
zákazky. 
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Toto nastavenie ukladá zákazku priamo do adresára DBX na CF karte (namiesto ukladania zakázky 
do podadresára DBX) 
 

Rozšírený DXF export 

 
 
Export DXF dát bol vylepšený rozšírením informácií poskytovaných v záložke Štítky v konfiguračnej 
obrazovke. 
 

 
 
Stĺpec „Názov vrstvy“ zobrazuje ďalšie informácie o tom, čo bude exportované: 

 Ak je štítok nastavený, aby nebol exportovaný, zobrazí sa ----- 

 Ak je štítok nastavený, aby bol exportovaný do užívateľsky definovanej vrstvy, potom je 
zobrazený názov vrstvy 

 Ak je štítok nastavený, aby bol exportovaný do rovnakej vrstvy, ako symbol bod, zobrazí sa 
<Stejná vrst jako bod> 

Ak je štítok nastavený, aby bol exportovaný do bloku so symbolom bod, zobrazí sa <Bloku s bodem> 
 
Bol pridaný nový typ štítku – Atribút. Tento štítok umožňuje exportovať atribútové informácie, ktoré sú 
uložené spolu s bodom. Hodnoty všetkých atribútov použitých pre bod budú exportované ako jeden 
štítok s jednotlivými atribútmi oddelenými čiarkou a medzerou (napr. Attrib1, Attrib2, Attrib3, atď.). 
 
Pri konfigurácií tohto atribútu je možné zaškrtnúť voľbu „Export názvu atributu“. 
 
To spôsobí, že budú exportované aj názvy atribútov spolu s ich hodnotami. Každý názov atribútu bude 
exportovaný pred hodnotou atribútu, pričom názov a hodnota budú oddelené dvojbodkou (:) 
a medzerou. 
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Navyše, pri konfigurácii toho ako budú jednotlivé typy štítkov exportované, pribudli nové možnosti:  

- Export do: Blok s bodom. Táto voľba je dostupná pri všetky typy štítkov. Pri tejto voľbe bude 
štítok vyexportovaný do DXF súboru do „bloku“ so značkou bodu a všetky ďalšie štítky 
nastavené na Blok s bodom. Táto voľba môže byť užitočná, ak sú body blízko pri sebe a štítky 
sú vyžadované pre každý z bodov. Predtým mohlo byť ťažké určiť, ktorý štítok patril ku ktorej 
značke bodu, teraz môže byť bod a jeho štítky v bloku na uľahčenie identifikácie. 

- Voľba Export popisu kódov. Táto voľba je dostupná len pre štítok kód bodu. Po zaškrtnutí tejto 
voľby bude popis kódu exportovaný zároveň s exportovaným kódom bodu. Popis kódu bude 
zobrazený za kódom a oddelený medzerou. Táto voľba môže byť užitočná, ak sú použité 
skratkovité názvy kódov s popismi kódov, ktoré sú používané na skutočnú idetifikáciu rôznych 
kódov 

 

Rozšírený xml export  

 
 
Export dát vo formáte LandXML je odteraz rozšírený o Hexagon XML rozšírenie  
 

 
 
Odteraz bude štandardný format dát LandXML zapísaný s HeXML dátovými blokmi, ktoré obsahujú 
viac informácií súvisiacich   

- so súradnicovým systémami 
- s bodmi 
- s meraním  
- s vylepšením máp 
- s pozemkami 
- s rovnobežnosťou   
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Každý HeXML dátový blok odkazuje na korešpondujúci blok v súbore LandXML . 
 
Softvérové balíky, ktoré podporujú štandardný LandXML budú mať schopnosť čítať exportované 
súbory – plus pridanie viacerých informácií použitím HeXML schémou. 
 

Export dát do rovnakého adresára, kde je uložená zákazka 

 
 
Teraz je možný export dát do rovnakého adresára, kde je uložená aj zákazka. 
 
Výhodou tejto funkcie je to, že všetky súbory (DBX súbory, fotky, pripojené CAD súbory a exportované 
súbory) sú uložené v rovnakom podadresári. 
 

 
 
Na export dát do rovnakého adresára, kde je uložená aj zákazka, vyberte voľbu „Stejné jako zakázka“ 
v riadku Adresář. 
 
Táto voľba je dostupná pre všetky typy formátov exportu (ASCII, custom, DXF, XML a fbk/rw5). 
 
 

Leica Nova MS50 MultiStation, Leica Nova TS50 I, 
Leica Nova TM50 I, Leica Nova TM50 

 
 
Softvér Leica SmartWorx slúži na ovládanie nových totálnych staníc Leica Nova MS50, TS50 I, TM50 I 
and TM50. K dispozícii sú nasledovné modely totálnych staníc rady Leica Nova:  
- Leica MS50 1” R2000 MultiStation  
- Leica TS50 I 0.5” R1000  
- Leica TM50 I 0.5”/1” R1000  
- Leica TM50 0.5”/1” R1000  
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Snímkovanie (dostupné pre MS50, TS50 I a TM50 I)  
Totálne stanice MS50, TS50 I a TM50 I sú vybavené náhľadovou kamerou a kamerou ďalekohľadu.  
 
Kamera ďalekohľadu  
Kamera ďalekohľadu sa nachádza priamo v optickej osi ďalekohľadu a má 30 násobné zväčšenie. 
Softvér SmartWorx Viva plne podporuje snímkovo asistované meranie a dokumentáciu snímok.  
 
Nové funkcie na ľavom boku v obrazovke "Meranie - Kamera" umožnujú jednoduché prepínanie medzi 
náhľadovou kamerou a kamerou ďalkohľadu.  
 
 

 
 
 
Prekrývanie 3D dát je podporované pre kameru ďalekohľadu.  
 
Nastavenia snímok (napr.automatické snímkovanie pri každom meraní) je možné urobiť zvlášť pre 
náhľadovú a zvlášť pre kameru ďalekohľadu.  
 
Kalibrácia prístroja bola rozšírená o kalibráciu kamery ďalekohľadu.  
 
Funkcia Autofokus (dostupné pre MS50, TS50 I a TM50 I) 
Funkcia autofokus umožnuje automatické zaostrenie ďalekohľadu na cieľ. Funkcia je aplikovaná na 
obraz ďalekohľadu, ktorý sa prenáša na displej totálnej stanice.  
 
Funkcia Autofokus môže byť aktivovaná :  
- použitím tlačidiel pre Autofokus na bočnej strane totálne stanice 
- pomocou tlačidiel na novom ovládacom paneli na ľavej strane v ponuke "Kamera" 
- Cez Horúce klávesy a Obľúbené  
 
Dostupné sú nasledovné režimy funkcie Autofokus:  
- Jednoduchý Autofokus (ďalekohľad zaostrí na objekt na, ktorý je zacielený)  
- Kontinuálny Autofokus (ďalekohľad kontinuálne zaostruje počas toho ako sa pohybuje) 
- Refokus (ďalekohľad bude preostrený) 
 
Navyše, k dispozícii je ako jedna z "horúcich kláves" aj Zaostrenie na nekonečno – použitím tejto 
funkcie ďalekohľad rýchlo zaostrí na nekonečno. Redukuje sa tak čas potrebný na preostrenie z 
blízkeho na vzdialený objekt. 
 
Skenovanie (len pre MS50 MultiStation)  
Objekty môžu byť naskenované s rýchlosťou až 1000bodov za sekundu. 
Aplikáciu Skenovanie môžete spustiť ak použijete cestu Hlavné menu > Do práce! > Meranie+ > 
Skenovanie.  
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Aby bolo možné naskenovať objekt, musí byť najprv založené nové skenovanie pomocou funkcie 
Nová plocha na skenovanie (Create scan definition).  
 
Novú plochu vytvoríte nasledovne:  
- Meno plochy na skenovanie  
- Metóda akou bude plocha definovaná.  
K dispozícii sú tieto metódy- polygón, obdĺžnik, manuálne zadanie a plná klenba. Vyberte metódu, 
ktorá sa najviac hodí pre naskenovanie objektu. 
 
- Pokiaľ je zadefinovaná plocha skenovania, je možné si vybrať, či má byť urobený panoramatický 
obraz skenovaniej plochy. Ak áno, potom výsledné mračno bodov je zafarbené farbami s RGB 
hodnotami z tejto panaromatickej snímky 
 
 
- Rozlíšenie skenu môže byť definované buď uhlový rozlíšením alebo dĺžkou medzi medzi 
skenovanými bodmi.  
 
- Mód skenovania. V závislosti od vzdialenosti k skenovanému objektu a optimalizácie rozsahu šumu, 
je možné zvoliť medzi 4 skenovacími režimami: 
 - 1000 bodov za sekundu, až do 300m 
 - 250 bodov za sekundu, až do 400m 
 - 62 bodov za sekundu, až do 500m 
 - 1 bod za sekundu, až do 1000m 
 
- Použitie filtra na vzdialenosti. Použitím filtra môžete odstrániť nepotrebné body pred a za 
skenovaným objektom. Pre optimalizáciu kvality mračna bodov je použitie filtra odporúčané. 
 
Pokiaľ je nastavenie skenu ukončené, začne skenovanie. 
 

 
 
Stav skenu počas skenovania.  
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Je možné zadefinovať viacero skenovaných objektov. Toto môže byť užitočné ak viaceré objekty 
musia byť individuálne neskenované (rôzne rozlíšenie alebo režim skenovania).  
Pre optimalizáciu kvality mračna bodov sa používa záložka Nastavenie Skenovania.  
 

 
 
Do Záložky Nastavenie skenu vojdete z menu Skenovanie. 
 
Skenovanie je možné spustiť tiež, ak je MS50 vzdialene ovládaná pomocou kontrolera CS15. 
Spojenie medzi CS15 MS50 musí byť zabezpečené pomocou nadstavca CTR10 a rádio rúčky RH16. 
Počas skenovania sa skenované dáta ukladajú priamo do kontrolera CS15.  
 
Správa dát bola rozšírená pre podporu naskenovaných dát pridaním záložky Skeny. To umožňuje 
prehliadanie informácií a vymazanie skenov.  
 
Ak definovanie skenu bolo ukončené (mračno bodov je k dispozícii), potom naskenovaná oblasť môže 
byť zobrazená v 3D paneli Prehliadač skenu. Tento umožnuje napr. skontrolovanie kompletnosti 
zamerania.  
 
Výhody prehliadania naskenovaných objektov:  
 - Môžu byť simultánne zobrazené viaceré skeny – zahŕňa skeny z rôznych nastavení prístroja  
 - Sken môžeme otáčať, približovať  
 - Farba pozadia môže byť biela alebo čierna  
 - Mračno bodov môže mať RGB farby(podľa panoramatickej fotky), farby podľa intezity  
    spätného laserového lúča alebo jednu farbu.  
 

 
 
 
Prehľad Skenu (Scan Viewer) môže zobraziť maximálne 20 000 bodov. Ak sken obsahuje viac ako 
20 000 bodov, mračno bodov je automaticky zredukované. Ďalšie nové vylepšenia 
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Ďalšie nové vylepšenia  
 
Presné cielenie na cieľ ( len pre prístroje s uhlovou presnosťou 0.5") 
 

 
 
Zvolenie možnosti "Užiť presné cielenie na cieľ" umožňuje ATR meranie s presnosťou 0.5”. 
 
Režím merania "Presný"(iba pre TS50 I, TM50 I a TM50) 
Medzi režimy merania bol pridaný nový pod názvom Presný. Umožňuje dosiahnuť najvyššiu presnosť 
merania (0.6mm + 1ppm).  
 
WLAN pre GeoCom rozhranie (všetky prístroje rady Nova)  
Všetky prístroje rady Leica Nova sú vybavené rozhraním WLAN, ktoré môže byť použité vo 
všeobecnosti na pripojenie k Internetu, ale niekedy aj na pripojenie k monitorovaciemu prístroju v 
rámci WLAN siete, za účelom jeho nastavenia. Spojenie WLAN musí byť zabezpečené pomocou 
Windows CE. Pokiaľ je toto zabezpečené, GeoCom rozhranie môže byť konfigurované pomocou 
WLAN pripojenia. 

 
USB rozhranie 
USB rozhranie je použité na ovládanie totálnej stanice Leica Nova.  
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USB port sa nachádza v časti prístroja, ktorá nerotuje. Na prepojenie môžu byť použité tieto káble: 
GEV234, GEV237, GEV261 a GEV269.  
 
Nabíjanie internej batérie  
Interná batéria môže byť odteraz nabíjaná aj keď sa nachádza v totálnej stanici. Stanica však musí byť 
pripojená na externý zdroj energie. 
 

 
 
To znamená, že ak je prístroj pripojený k externému zdroju (monitorovacie aplikácie), interná batéria 
bude vždy nabitá a automaticky použitá ak dôjde k prerušeniu napájani z externého zdroja. 
 
Zároveň je možné definovať hlavný zdroj napájania buď ako externý zdroj alebo interný zdroj.  
 
Konfigurovateľné tlačidlo F13  
Na pravej strane prístroja je Smart tlačidlo (F13). Tlačidlo môže byť konfigurovateľné rovnako ako iné 
"horúce" tlačidlá. Zvlášť užitočné môže byť využitie tohto tlačidla na spustenie meraní. 

Prenos stylesheets 

 
 
Funkcia Prenos užívateľských objektov bola rozšírená o novú možnosť prenosu "stylesheets" z 
internej pamäte na pamäťové médium. Vyberte XSL styl a preneste objekt buď individuálne alebo 
hromadne. Stylesheets budú vždy kopírované do priečinka Convert na pamäťovom médiu.  
 
 

Referenčná priamka 

 
 
Vylepšenie rýchlej línie 
Odteraz je v aplikácii Rýchla línia možné odmerať začiatočný aj koncový bod rýchlej priamky pomocou 
stlačenia F5 Měřit..  
 



 
 

 

 

 

GEOTECH Bratislava (ISO 
9001:2001) 
Černyševského 26,  851 01 Bratislava 
Tel., Fax: (02) 6241 0823, 0910 111 268  
e-mail: tps@geotech.sk 
http://www.geotech.sk 

 

           
 

 

26 

 
 
V novej záložke Mapa môžete manuálne označiť začiatočný a koncový bod rýchlej línie. K dispozícii je 
tiež rotácia priamky cez stlačenie tlačidla F3 Posun.  
 
Podpora plochy 
Odteraz je možné objekty v riadiacej zákazke priamo použiť ako elementy referenčnej línie. Predtým 
ich bolo potrebné importovať. 
 
Editácia projektových výšok  
V záložke Konfigurácia môžete odteraz nájsť nové nastavenie - Vždy povoliť editáciu projektových 
výšok.  
 

 
 
Nastavenie je efektívne ak pri nastavení výšky použijete: Od línie a Začiatok.  
 
Aktivovaním týchto nastavení je možné zmeniť "Projektovanú výšku", ktorá má byť vytýčená v 
obrazovke Vytyčovanie.  
 
Keď sa užívateľ presúva na ďalší vytyčovaný bod pozdĺž línie, potom nová "projektovaná výška" je 
prepočítaná vzhľadom na novú pozíciu pozdĺž línie.  
 
Bod záujmu  
Ak pri aplikácii Vytyčovanie k línii bude bod záujmu (POI) v rámci nasledujúceho vytyčovaného 
prírastku, zobrazí sa v spodnej časti obrazovky žltý oznam.  

 
Aplikácia Rýchly objem 
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Nová aplikácia pre výpočet objemu.  
 
Aplikácia Rýchly objem je veľmi jednoduchá a umožňuje použitie meraných bodov aj skenov na 
výpočet objemu. Aplikácia používa všetky body a skeny z vybranej zákazky (okrem referenčných 
bodov ako RTK base stanoviská alebo orientačné body pri nastavení stanoviska totálnej stanice.)  
 
Objem je vypočítaný na základe najväčšej plochy (vypočítaná z bodov zákazky). K dispozícii sú 3 
metódy výpočtu. Povrch, ktorý sa takto z meraných bodov a skenov vytvorí, sa tiež ukladá do pamäte 
ako .dxf súbor do priečinku Job.  
 
Aplikácia Rýchly objem je k dispozíci aj pre SmartWorx Viva full aj pre SmartWorx Viva LT.  
 

Osnova smerov 

 
 
Aplikácia osnova smerov bola redizajnovaná a vylepšená pre vyššiu flexibilitu a vloženie nových 
funkcií. Základ aplikácie zostal rovnaký ale je vylepšený o nasledovné zmeny.  
 
Priradenie individuálnych vlastností bodu  
Individuálne vlastnosti bodu môžu byť priradené ku každému bodu zo skupiny bodov bez ohľadu na 
to, či je meraný alebo importovaný. Vlastnosti cieľa môžu byť editované kedykoľvek, dokonca aj počas 
merania.  

 
 
Meranie bodov v skupinách 
Skupina bodov môže byť vytvorená aj meraním len v jednej polohe a bez použitia merania v prvej 
skupine. 

 
 
Ak je skupina zadefinovaná, je stále možné do nej pridať body, ktoré budú neskôr zamerané.  
 



 
 

 

 

 

GEOTECH Bratislava (ISO 
9001:2001) 
Černyševského 26,  851 01 Bratislava 
Tel., Fax: (02) 6241 0823, 0910 111 268  
e-mail: tps@geotech.sk 
http://www.geotech.sk 

 

           
 

 

28 

Vylepšenia obrazovky Kamera 
Obrazovka kamery umožňuje aj v aplikácii Osnova smerov snímkovo asistované merania a 
dokumentáciu snímok.  
 
Panel sumy meraní  
Akonáhle je meranie v skupinách ukončené, k dispozícii je suma meraní, kde sa prehľad meraných 
smerov, merania v rámci tolerancie a kompletné skupiny.  
 

 
 
 
V súvislosti s nekompletnými meraniami sú k dispozícii doplňujúce funkcie, ktoré umožňujú 
odstránenie nekompletných meraní. 
 
Počet skupín, ktoré môžu byť merané  
Počet bodov a skupín, ktoré môžu byť merané sa zmenil  

- je možné zamerať len jeden bod  
- je možné zamerať len jednu skupinu 
- je možné zamerať až 200 skupín  

 
Prepočítanie bodov  
Vypočítané body môžu byť prepočítané použitím hocakého bodu ako referenčného. Referenčný bod je 
fixovaný a prepočítaný podľa správneho azimutu. 
 

 
 
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tps@geotech.sk  

 
 

GEOTECH Bratislava 
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