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Leica MobileMatrix is een mobiele
softwareoplossing voor interactieve verwerking, visualisatie en
onderhoud van meetdata. Leica
MobileMatrix , gebaseerd op de
laatste ArcGIS™ technologie van
ESRI®, is ontwikkeld voor een
naadloze gegevensstroom tussen
het veld en kantoor en speciaal
ontworpen naar de behoeften
van landmeters en GIS professionals.
De mogelijkeheid om direct kwaliteitscontroles uit te voeren in het veld
vermindert de kosten van nieuwe
terreinbezoeken. Leica MobileMatriX
is een evolutie in de mobiele
GIS-technologie – Leica MobileMatriX
transformeert uw GIS in een multisensor GIS. Het biedt een naadloze
interface tussen in het veld verza-

melde gegevens en het kantoor en
helpt om ervoor te zorgen dat
beslissingen zijn gebaseerd op de
meest accurate en up-to-date
informatie. U kunt een check-out
doen van gegevens uit uw centrale
database, zelfs wanneer u niet op
kantoor bent. Ook hoeft u niet terug
voor het uploaden van uw werk –
maak via internet verbinding met uw
netwerk-server of FTP-site en verstuur
uw werk. Samen met meerdere
landmeetkundige sensoren (GPS, TPS
en Level) is Leica MobileMatriX een
complete ‚field-to-finish’ oplossing
voor het onderhouden van uw GIS.

Toepassingen
Regering:
nndefensie
nntransport
nnmilieu
nncrisismanagement
nnlandbouw

Staats- en lokale overheid:
nnopenbare werken
nnkadaster
nnopenbare veiligheid
nnverkeer

NUTS:
nnwaterdistributie
nnafvalwater management
nnincident management

Energie:
nnaardgaspijpleidingen
nnelectriciteitsleidingen
nnexploitatie
nnmijnbouw

Voordelen
Koppel meerdere metingen
aan 1 punt
Leica MobileMatrix slaat berekende en
geïmporteerde coördinaten op met
kwaliteitsinformatie. De gebruiker beslist
welke gegevens worden gebruikt. Dit
voorkomt verlies van oude informatie en
zorgt voor continuïteit in de berekeningen.
Netwerkberekening en analyse
Leica MobileMatrix creërt en slaat
afhankelijkheden tussen berekeningen,
punten en metingen op, wat de
gebruiker in staat stelt om eenvoudig
netwerken te berekenen.

Naadloze datastroom en
uitwisseling
Alle meetdata wordt automatisch
opgeslagen in het ESRI Geodatabase
formaat, hierdoor is er geen dataconversie wanneer er uitwisseling is
van data tussen Leica MobileMatrix
en ESRI ArcGIS applicaties. Voor
volledige compatibiliteit tussen alle
systemen ondersteund Leica
MobileMatrix diverse systemen, zoals
CAD Shapefiles en Rasterbestanden
Ongeëvenaarde
inwinningsmethoden
Vergeet coderen, maar gebruik direct
de objecten uit uw database. U kunt
met de objecten eenvoudig uw meting
in kaart brengen. Meet meerdere
objecten tegelijkertijd en schakel snel
tussen de verschillende objecten
die u meet. Leica MobileMatriX

vult de kloof tussen landmeten
en GIS!
Meerdere objecten bewerken
Met slechts 1 meting tegelijk meerdere
objecten tegelijk inwinnen bespaart
tijd. De flexibiliteit van meerdere
bewerkings-functies stelt de gebruiker
in staat complexe landmeetkundige
acties uit te voeren met een directe
visuele controle van de kwaliteit en
volledigheid. Het resultaat is een
dataset die topologisch correct is.

Leica MobileMatriX
De multisensor GIS
Leica MobileMatrix is het 1e mobiele
GIS waarbij er de vrijheid is voor het
aansluiten van meerdere instrumenten voor het nauwkeurig bijhouden
van de database. Leica MobileMatrix
maakt gebruik van metingen van
GPS, Total Stations, digitale waterpasinstrumenten en laser rangefinders voor het meten en updaten van
objecten. Landmeetkundige berekeningen zijn beschikbaar in het veld
waardoor inwinning en revisie
vereenvoudigd wordt. U krijgt de
voordelen van real-time visualisatie
en kwaliteitscontrole, tegelijk
meerdere objecten wijzigen en de
mogelijkheid voor updaten van TIN’s
en DTM’s. Leica MobileMatrix – de
multisensor GIS.

nnTachymetrie
nnAchterwaartse insnijding
nnVrije standplaats
nnUitzetten
nnVeelhoeken

Sterke meet- en uitzetberekeningen in Leica MobileMatrix
Berekeningen zijn de kracht achter
dataprocessing; alle metingen
worden berekend en opgeslagen in
de database, waardoor herberekening altijd mogelijk is. Diverse
berekeningen zijn mogelijk:

XML rapportage voor berekeningen
levert een eenvoudige en flexibele tool
voor standaardrapportages. Leica
MobileMatrix omvat tevens makkelijk
te gebruiken COGO tools. COGO
berekeningen worden net als metingen
opgeslagen in de database. Beschikbare COGO tools zijn:
nndelta XY, richting/afstand
nnsnijpuntsberekeningen
nnbogen en cirkels

TPS

GNSS

Zeno SmartAntenne

Leica MobileMatrix verzekert
u van een eenvoudige
interface voor het gebruik
van Total Stations. Leica
MobileMatrix ondersteund
de volledige range van Leica
Total Stations: Viva TS11/
TS15, Flexline, TPS1200,
1100, 1000, 800, 700, 400,
300 en de Builder.

Leica MobileMatrix ondersteund
Leica GNSS sensors en andere GPS
sensors met NMEA ondersteuning.
Leica MobileMatrix gebruikt geoïdemodellen voor het omrekenen van
ellipsoïdische hoogten naar orthometrische hoogten – ook bij gebruik
van NMEA boodschappen.

Leica MobileMatrix ondersteund het
gebruik van de GG02plus. Verbindt
simpel de Leica Zeno SmartAntenne
met uw CS25 pencomputer met
interne 3G module en u heeft een
lichtgewicht, volledig functionele
GNSS/GIS rover. Dit resulteert in
een lichtgewicht, kabelloze GNSS
RTK rover oplossing.

Draadloze sensor communicatie
tussen sensor en penpc
In plaats van kabels voor aansluiting
van de penpc met het instrument is
er een draadloze verbinding mogelijk
in de vorm van Bluetooth® of radio.
Leica vertrouwdheid en sensorconfiguratie

Leica MobileMatrix als
TPS datalogger
Alle krachtige tools van de Total
Station zijn ook beschikbaar in
Leica MobileMatrix. Tools zoals
Imaging, ATR, PowerSearch, joystick
besturing, excentrische metingen,
oplichten Hz hoek en meer tools zijn
beschikbaar in Leica MobileMatrix.
Beslis zelf of u de meting wilt doen
achter het instrument of in Leica
MobileMatrix. Met deze functionaliteit kunt u Leica MobileMatrix
bedienen achter het instrument of
alles als one-man station.

worden weergegeven in de kaart
onafhankelijk van de gemeten
objecten. Extra kwaliteitsinformatie
zoals Float en Fixed oplossingen
worden opgeslagen bij de berekende
punten. Naast deze bestaande
functies bestaan er meerdere
functies binnen Leica MobileMatrix.

Leica MobileMatrix als
GPS datalogger
Gebruiken van GNSS, een duidelijk
scherm geeft de statusinformatie van
de GNSS (positie/hoogte en kwaliteit, DOP waarden, UTC tijd, …). De
huidige GPS positie kan optioneel

Revisie en updates
Revisie en updaten van bestaande tekeningen en data op
de traditionele manier is tijdrovend. Meeste gebieden
zijn al voor 80% gemeten en behoeven alleen maar een
periodieke controle. Met Leica MobileMatrix kan de
gebruiker een automatische check-out doen van de
huidige database, maken van de nodige aanpassingen
met nieuwe objecten en hierna een automatische
check-in doen van de data in de huidige database. Dit is
een significante reductie van de tijd die nodig is voor
het onderhoud van de database.

Digitaal
waterpasinstrument

Laser Rangefinders

Betrouwbare 3D modellen in
een GIS omgeving beginnen met
accurate hoogten. Voor deze
toepassing kan Leica MobileMatrix
samenwerken met digitale waterpasinstrumenten voor het inwinnen
of wijzigen van hoogten van
objecten. Een voorbeeld is het
toevoegen van een preciese hoogte
gemeten met een waterpastoestel
aan een met GPS gemeten punt.

Leica MobileMatrix ondersteunt
de Vectronix Vector IV, de
Leica LaserRangefinder, de Leica
DISTO. Laser rangefinders zijn
een goede toevoeging bij GPS
voor het meten van verborgen
punten of het meten van
inwendige maten.

Leica MobileMatriX
Field-2-Finish
Traditioneel vertrouwen landmeters
op schetsen en metingen en
zijn voorzien van codes die vertaald
worden naar topgrafische kaarten en
modellen. Op kantoor worden dan
de gecodeerde metingen omgezet
tot kaart. Als er problemen zijn
met een meting zal een nieuw
terreinbezoek nodig zijn om correcties door te voeren. Als het werk
verkeerd wordt geïnterpreteerd, kan
de situatie nog erger worden en
kan het leiden tot claims.

De gebruiker ziet direct het
eindproduct en berekeninen op
kantoor zijn dus niet meer nodig. Je
”ziet” wat je meet!

Leica MobileMatrix voorkomt deze
zorgen met real-time data en
kwaliteitscontrole in het veld. Leica
MobileMatrix tekent snel en accuraat,
symboliseert en verbindt objecten in
de kaart door middel van real-time
metingen.

Layout – Tools voor
Opmaken en Printen.
Het werk van een landmeter eindigt
niet na het veldwerk – het veldwerk
moet worden gedocumenteerd.
Meestal gebeurt dit door het maken
en printen van een kaart. Leica
MobileMatriX bevat Layout functies
specifiek voor het vervaardi-gen van
de kaart. Het bevat standaard en
functies zoals het automatisch
plaatsen van legenda’s en noordpijlen. Daarnaast bevat Leica Mobile‑
Matrix een uitgebreid assortiment
van tekentools voor het wijzigen van
de tekening.

Real World

Mobiel GIS

nnobject geöriënteerd meten
(punten, lijnen, vlakken en polygonen met
flexibele attributen)
nndirecte interactie tussen objecten in de display
nnpresentatie van data in een lagenstructuur

Mobiel Gis is de uitbreiding op het Geografisch Informatie
Systeem (GIS). Voor veldploegen is het belangrijk dat GIS
makkelijk gebruikt kan worden. Mobiel GIS biedt veldploegen
mogelijkheden voor meten, opslaan, updaten, manipuleren,
analyseren en weergeven van geografische -en meetdata.
Mobiel GIS integreert het volgende:
nnmeettechnieken (GNSS,TPS, waterpastoestellen, Laser
Rangefinders)
nndraadloze communicatie
nneen lokale kopie van de bedrijfsdatabase
nnField - 2 - Finish

Vervanging van het
klassieke veldboek
Een groot deel van de hedendaagse
in het veld ge-ïnventariseerde
gegevens wordt via papieren formulieren, kaarten en luchtfoto’s geinventariseerd. Dit verhoogt de kans
op slechte kwaliteit, lage productiviteit, lange update processen in het
kantoor, herhaling en lastig werken
in slechte weersomstandigheden.
Met Leica MobileMatriX kunt u
kaarten of foto’s in het veld meenemen in digitale vorm als achtergrond
in Leica MobileMatriX. U kunt nog
steeds direct informatie vergelijken in
het veld en op volledigheid controleren. Deze functionaliteit biedt een
veel grotere inzetbaarheid die het
dage-lijkse werk makkelijker maken.

Systeemeisen
Minimale systeemeisen voor
Leica MobileMatrix:
nnProcessor: Intel Core Duo, Pentium
4 of de Atom processor in de
Leica CS25
nnCPU snelheid: 1.6 GHz of hoger
nnRAM: 2 GB
nnDVD-Rom drive & 1 USB interface
nnVrije ruimte: minimaal 2.4 GB
Besturingssysteem:
nnMicrosoft Windows 2000 –
Service Pack 3
nnMicrosoft XP (32-bit)
nnMicrosoft 7 (32-bit)
nnMicrosoft Internet Explorer 6.0
(of hoger)

Sensors en berekeningen

Velddata inwinning

Om aan toekomstige eisen te voldoen is er vraag naar
systemen die een naadloze verwerking hebben van meetdata. Deze werkwijze integreert veld data, verwerking,
management, distributie en visualisatie van deze data.
nnNaadloze integratie van GIS en meetdata
nnbesturing van sensoren voor TPS, GNSS en berekening van
waterpassingen in GIS

Leica Geosystems mobiele GIS oplossing stelt u in
staat diverse sensoren te gebruiken voor een
nauwkeurige inwinning van objecten. Een nauwkeurige inwinning is de ruggegraat voor een goed
datamanagement (brandkranen, pijpleidingen,
grenzen, etc …). Eindelijk is er software die een
volledige integratie heeft van meetdata binnen een
GIS omgeving; je kunt direct een geografische locatie opslaan in het veld.

Of u nu de locatie van een hoogspanningsmast, de loop van een pijpleiding of
de oppervlakte van een boerderij moet weten, of u wilt nieuwe objecten
verzamelen en onderhouden van de gegevens voor het Geografisch Informatie
Systeem: voor het ver-zamelen, controleren en bijwerken van geografische
gegevens biedt Leica Geosystems de juiste oplossing – met naadloze uitwisseling van gegevens tussen veld en kantoor, voor GIS workflow, ongeacht welke
software u voor u dagelijkse werkzaamheden gebruikt.
Indien de data echt telt, Leica Geosystems biedt de juiste combinatie van
hardware en software: in het veld bewezen sensoren, up-to-date
technologieën, zoals het verzamelen van gegevens met GPS, Total Stations,
rangefinders of waterpasinstrumenten. En het brede scala aan software-oplossingen voor het veld en kantoor is compatibel, schaalbaar en flexibel. Voor
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid waar en wanneer u het nodig hebt.
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Totaal kwaliteitsmanagement
– onze toewijding in totale
klanttevredenheid
Vraag uw lokale Leica Geosystems
dealer voor meer informatie over
het TQM programma
Het woord Bluetooth® en logos
zijn eigendom van Bluetooth SIG,
Inc. en worden gebruikt onder
licentie door Leica Geosystems
AG. Andere merken en namen
behoren tot hun rechtmatige
eigenaars.
ArcGIS™ is een geregistreerd
handelsmerk van Environmental
System Research Institute Inc.
Redlands, USA.
ESRI® is eigendom van ESRI Inc,
USA. Andere merken en namen
behoren tot hun rechtmatige
eigenaars.

Leica Geosystems AG
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