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Falstart systemu dozo
ru elektronicznego, który 
uruchomiono w Polsce 
w ubiegłym roku, spowo
dowany był, o dziwo, nie 
trudnościami technicz
nymi, ale problemami 
z procedurami prawny
mi. W pierwszych mie
siącach funkcjonowania 
wart wiele milionów zło
tych mechanizm oparty 
na satelitarnym wyzna
czaniu pozycji obsługiwał zaledwie kilku skazanych. Okazuje 
się, że łatwiej było okiełznać nową technologię, niż zapanować 
nad naszym prawem. 
Ale kłopoty to nie tylko polska specjalność. Liczba niepo

wodzeń, które dotknęły w ostatnich latach systemy nawigacji 
satelitarnej, jest niepokojąca. Dotyczy to zarówno tych już funk
cjonujących, najstarszego amerykańskiego GPS i młodszego 
rosyjskiego GLONASS (które są stale unowocześniane, a więc 
jakby tworzone od nowa w trakcie działania), jak i budowanego 
przez Europę Galileo. Po pierwsze, pieniądze – zawsze jest ich 
za mało. Poszczególne projekty nagminnie przekraczają okreś
lone budżety, niedogodnością jest też nieregularne, akcyjne fi
nansowanie (wysokie, kiedy względy militarne przeważają) ze 
szczególnie dotkliwymi cięciami (kiedy wojskowi o nawiga
cji zapominają). Po drugie, technologie – ciągle jeszcze bardzo 
świeże, powstające na naszych oczach. A konkurencja depcze 
po piętach, więc trzeba szybko proponować użytkownikom 
lepsze pokrycie, kolejne częstotliwości, mocniejsze sygnały, 
większą odporność na zakłócenia i wyśrubowane dokładności. 
Stąd liczne opóźnione starty, błędy w nadawanych sygnałach, 
a nawet utraty satelitów. Po trzecie, kontekst międzynarodowy, 
w który trzeba się wpisać, budując system globalny. Spory o czę
stotliwości i walka z czasem, żeby nie spóźnić się z rozpoczę
ciem nadawania odpowiedniego sygnału, to tylko jeden z jego 
aspektów. W przypadku Galileo dodatkowy ferment wywołują 
spory między państwami (kto ile ma wyłożyć) i wielkimi firma
mi (kto ile ma zgarnąć). Na szczęście po tej czarnej wyliczance 
jest też miejsce na dobrą wiadomość. Jeszcze w tym roku GLO
NASS ma być operacyjny na całej kuli ziemskiej i nie mniej 
dokładny niż GPS. Niestety, pełnej operacyjności Galileo nie na
leży spodziewać się przed rokiem 2016. 

KaTarzYNa PaKUła-KWiECińSKa
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JErzY KróliKoWSKi

lGPS: oCzEKUJĄC  
Na NoWĄ GENEraCJę
Początek  roku 2009 miał 

przynieść wielki sukces GPS 
– wystrzelenie pierwszego sa
telity nadającego na nowej cy
wilnej częstotliwości L5. Choć 
zaplanowano tylko sygnał de
monstracyjny, chodziło nie 
o sam prestiż. Rozpoczęcie 
nadawania na częstotliwości 
1175,45 MHz do 26 sierpnia 
2009 r. było także warunkiem 
przyznania przez Międzyna
rodową Unię Telekomunika
cyjną systemowi GPS pierw
szeństwa w dostępie do tego 
pasma. Na początku stycznia 
ogłoszono jednak, że satelita 
będzie mieć kolejne opóźnie
nie i – jak dobrze pójdzie – wy
startuje w marcu. Co ciekawe, 
pierwszy termin wystrzele
nia wyznaczono  jeszcze na 
czerwiec 2008 roku. Kolejnej 
obietnicy udało się jednak do
trzymać i aparat oznaczony 
jako SVN49 został 24 marca 
wyniesiony na orbitę. 
Już 10 kwietnia satelita ofi

cjalnie rozpoczął nadawanie 
sygnału L5. Na  tym  jednak 
skończyły  się dobre wiado
mości. Szybko bowiem wyszły 
na jaw poważne problemy z ja
kością sygnałów L1 i L2, które 

Przegląd systemów nawigacji satelitarnej

Co W GNSS 
PiSzCzY

praktycznie uniemożliwiały 
ich wykorzystanie, nawet przy 
pomiarach niewymagających 
precyzji. Z punktu widzenia 
użytkownika usterka skutko
wała wyznaczaniem pozycji, 
tak jakby satelita znajdował 
się na orbicie o 150 metrów 
wyższej niż w rzeczywisto
ści. Awaria okazała się na tyle 
poważna, że jednostka US Ar
my odpowiedzialna za system 
GPS zdecydowała się zawie
sić wystrzeliwanie kolejnych 
aparatów do czasu wyjaśnie
nia przyczyn. W czerwcu oka
zało się, że kłopoty z sygnała
mi L1 i L2 spowodowane są 
przez wady  konstrukcyjne. 
Złe połączenie kabli z nadaj
nikiem sprawiło, że część obu 
sygnałów odbijała się od filtra 
modułu odpowiedzialnego za 
nadawanie kanału L5 i przez 
to tworzyła nowy sygnał, któ
ry powodował błąd pomiaru 
pseudoodległości. US Army 
zapowiedziała, że po przesta
wieniu zegarów atomowych 
kłopoty te powinny się skoń
czyć. Miało to nastąpić najpóź
niej we wrześniu, a efekt jest 
taki, że do dzisiaj nie wiado
mo, kiedy SVN49 otrzyma sta
tus „sprawny”. Istnieje praw
dopodobieństwo graniczące 
z pewnością, że nawet jeśli to 
nastąpi, to sygnał z tego apa
ratu będzie mógł być wykorzy

stywany tylko przez odbior
niki geodezyjne wyposażone 
w zaawansowaną eliminację 
efektu wielodrożnoś ci.
Kolejny cios, tym razem pro

pagandowy, zadała GPSowi 
amerykańska  agencja  GAO 
(Government Accountability 
Office), która w poważnym to
nie ostrzegła, że po 2010 roku 
ciągłość funkcjonowania sys
temu jest poważnie zagrożona. 
Ma to być – zdaniem GAO – 
spowodowane starzeniem się 
aparatów generacji IIA i opóź
nieniami w budowie genera
cji IIF. Wnioski z raportu są 
takie, że w 2010 roku praw
dopodobieństwo  niezawod
nego działania przynajmniej 
24 satelitów (przy obecnych 
30  sprawnych)  spadnie  do 
95%, a w 2014 roku – do 80%. 
Na geodetów padł blady strach, 
a na wielu branżowych porta
lach (np. na „GPS World”) już 
zalecano rozważenie zakupu 
dwusystemowych odbiorni
ków w celu zachowania przy
zwoitej dokładności pomia
rów. Sprawa  jednak  szybko 
ucichła i na razie nic nie wska
zuje na to, żeby czarny scena
riusz miał się spełnić. 
Jedynym optymistycznym 

akcentem ubiegłego roku dla 
GPS było wystrzelenie ósme
go i ostatniego satelity gene
racji  IIRM. Aparat wystar

tował  17  sierpnia,  a  status 
„sprawny” i numer sekwencji 
pseudo losowej PRN05 otrzy
mał już po 10 dniach. 
Ważnym krokiem w rozwo

ju systemu GPS będzie wpro
wadzenie na orbitę satelitów 
generacji IIF (F od słowa futu-
re). Także i tutaj Amerykanów 
nie omijają problemy. Pierw
sze plany zakładały bowiem, 
że zmodernizowane aparaty 
znajdą się na orbicie na prze
łomie 2009 i 2010 roku. Od
powiadająca za ich budowę 
firma Boeing napotkała jed
nak kłopoty z instalacją pane
li słonecznych oraz nadmier
ną wrażliwością niektórych 
podzespołów na promienio
wanie kosmiczne. Do tego do
chodzi jeszcze długa kolejka 
urządzeń czekających na wy
strzelenie z przylądka Cana
veral. Choć pierwszy satelita 
generacji IIF znalazł się tam 
już na początku lutego br., to 
start ma nastąpić najwcześ
niej w połowie maja. Mimo 
to rozpoczęto już instalowa
nie  nowego  oprogramowa
nia dla segmentu kontrolne
go, które pozwoli korzystać 
w pełni z nowości satelitów 
IIF. Chodzi przede wszystkim 
o możliwość zwiększania mo
cy emitowanego sygnału oraz 
nadawanie na trzech nowych 
kanałach: L5 oraz L1M i L2M 

Opóźnienia, awarie, cięcia budżetowe, problemy techniczne – 
pod takim znakiem minął rok 2009 we wszystkich systemach 
GNSS. Na rok bieżący agencje kosmiczne zapowiadają jednak 
wiele przełomowych wydarzeń, które mają rozpocząć nową 
erę nawigacji satelitarnej. 
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(wszystkie są nadawane te
stowo przez wybrane apara
ty bloku IIRM). Ten pierw
szy  to  długo wyczekiwana 
przez  lotników i służby ra
tunkowe  trzecia  częstotli
wość cywilna. Jej zaletą jest 
większa dokładność pomiaru 
pseudoodległoś ci oraz mniej
szy wpływ wielotorowości. L5 
oferuje także mniejszą wrażli
wość na zakłócenia nękające 
kanały L1 i L2. Dla ruchu lot
niczego ich szczególnie nie
bezpiecznym źródłem były 
radary wysokiej mocy, które 
emitowały sygnał na często
tliwości L2. Natomiast L1M 
i L2M to nowe kanały mili
tarne, które mają być użytko
wane przez wojsko zamiast 
dotychczasowych P(Y). Pod
sumowując,  satelity  bloku 
IIF będą nadawały aż sześć 
sygnałów. 
Kamieniem  milowym 

w rozwoju systemu GPS jest 
budowa segmentu kontrolne
go nowej generacji (tzw. OCX). 
Niestety,  także  i  tutaj poja
wiły się kłopoty. Programo
wi odebrano bowiem w tym 
roku  blis ko  100  mln  dola
rów środków budżetowych, 
a sam postęp prac jest wyraź
nie opóźniony. Wreszcie roz
strzygnięto jednak przetarg 
na  jego budowę o wartości 
ponad 1,5 mld dolarów. 25 lu

tego br. zadanie to powierzo
no firmie Raytheon, która ma 
73 miesiące (6 lat) na jego re
alizację.  Zmodernizowany 
segment jest niezbędny do ob
sługi satelitów trzeciej genera
cji. Może więc niepokoić, że 
plany te są „na styk” z przewi
dywanym terminem wystrze
lenia aparatów. 
Trzecia  generacja  sateli

tów GPS jest bardzo ważnym 
krokiem w rozwoju systemu. 
Kontrakt na ich budowę wy
grała firma Lockheed Martin 
(ta sama, która zbudowała fe
lerny SVN49). Nowe aparaty 
będą się wyróżniały: dokład
niejszymi zegarami atomo

wymi, możliwością wybiór
czego zwiększania mocy oraz 
emisją czwartego sygnału cy
wilnego – L1C. Ponadto będą 
nadawały zmodyfikowane in
formacje dostosowane do in
nych systemów nawigacji sa
telitarnej, także Galileo. Jak 
wyliczył  w  zeszłorocznym 
wydaniu NAWI dr hab. Ma
riusz Figurski, dzięki wpro
wadzeniu trzeciej generacji 
dokładność pozycjonowania 
GPS, bez dodatkowego wspo
magania, ma wzrosnąć z nie
całych 5 m obecnie do nieco 
ponad 2 m w 2014 r. i około 
1,5 m po 2020 r. (prawdopo
dobieństwo 95%). 

Jak będzie zatem wyglądał 
harmonogram modernizacji 
amerykańskiego systemu? Po
cząwszy od połowy tego roku 
na orbitę będą wynoszone apa
raty IIF – łącznie Boeing zbu
duje ich 12. Pierwszy satelita 
generacji IIIA ma zostać wy
strzelony w drugim kwartale 
2014 roku. W kolejnych latach 
na orbicie będzie umieszcza
nych od dwóch do czterech 
aparatów rocznie. Jednocześ
nie Lockheed będzie praco
wał nad ich udoskonalaniem, 
czego efektem mają być bloki 
IIIB i IIIC. Łącznie wystrze
lonych zostanie osiem apara
tów IIIA, osiem IIIB (pierw
szy najprawdopodobniej po 
2017 r.) i 16 IIIC (po 2020 r.). 
Ostatni ma znaleźć się na or
bicie w roku 2024. W 2016 r. 
ma  zostać  ogłoszone  pełne 
pokrycie kuli ziemskiej  sy
gnałem L2C, w 2018 r. – L5, 
a w 2021 r. – L1C.
Na  razie  trudno  jednak 

przewidzieć, czy Lockheed 
Martin dostosuje się do te
go harmonogramu. W mar
cu korporacja chwaliła się, 
że wszystkie prace idą zgod
nie z planem i ukończono już 
projektowanie 19 z 71 urzą
dzeń i podsystemów przezna
czonych dla nowych sateli
tów. Inaczej sytuację opisano 
w raporcie GAO, gdzie plany 
budowy  trzeciej  generacji 
oceniono jako bardzo optymi
styczne. Zbudowanie przez 
Boeinga pierwszego aparatu 
bloku IIF opóźniło się łącz
nie o blisko trzy lata. Miejmy 
nadzieję, że Lockheed będzie 
miał więcej szczęś cia.
Podsumowując,  nie  spo

sób pominąć decyzji o osta
tecznym wyłączeniu systemu 
radiowego LORANC. Blisko 
rok  trwała  zacięta  batalia 
o jego utrzymanie jako zapa
sowego rozwiązania w razie 
awarii GPS. Dla europejskich 
użytkowników GNSS wiado
mość ta może wydać się bez 
znaczenia. Świadczy jednak 
o tym, że władze amerykań
skie nie martwią się o przy
szłość GPS,  nawet w  razie 
ewentualnych prób zakłóca
nia sygnału lub ataku na sa
telity.     

Wyładunek satelity GPS IIF na przylądku Canaveral

Satelita GPS generacji IIIA 
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lGloNaSS:  
roSJa PoKrYTa,  
CzaS Na ŚWiaT
W 2009  r.  pech  najmniej 

prześladował  GLONASS. 
25 grudnia 2008 roku wystrze
lono trzy aparaty w wersji M, 
które już na początku lutego 
uzyskały pełną operacyjność. 
Problemy zaczęły się dopiero 
we wrześniu, gdy odwołano 
wystrzelenie kolejnej  trójki. 
Agencja  Roskosmos  tłuma
czyła wówczas, że chodzi tu
taj wyłącznie o drobną usterkę 
techniczną. Gazety donosiły 
jednak, że sprawa jest dużo po
ważniejsza i wiąże się z sateli
tą, który został wyniesiony w 
ubiegłym roku i krótko potem 
utracono z nim kontakt. Rosyj
scy naukowcy podjęli decyzję, 
że kolejne starty odbędą się 
dopiero wtedy, gdy ostatecz
nie wyjaśnione zostaną przy
czyny tej awarii. Najwyraźniej 
udało się to osiągnąć po oko
ło trzech miesiącach, gdyż 14 
grudnia br. wystrzelono kolej
ne trzy aparaty GLONASSM. 
Ich pełną sprawność ogłoszo
no na przełomie stycznia i lute
go br., dzięki czemu na orbicie 
znajduje się już 20 zdrowych 
aparatów (w tym jeden uśpio
ny). A to oznacza, że system 
ten osiągnął pełną operacyj
ność na obszarze Rosji. 
Rosyjskie władze planują, 

że  jeszcze w tym roku syg
nały GLONASS pokryją cały 
świat. 2 marca mają bowiem 
zostać wystrzelone  trzy sa
telity, a kolejne trójki polecą 
w kosmos w sierpniu oraz li
stopadzie. Tym samym na or
bicie znajdzie się 30 aparatów, 
z czego trzy mają funkcjono
wać jako rezerwowe. Jak za
pewniają  przedstawiciele 
agencji Roskosmos, dokład
ność pozycjonowania GLO
NASS ma w  tym  roku  do
równać GPS. Warto dodać, 
że  tylko w  ciągu  ostatnich 
trzech lat precyzja systemu 
wzrosła aż pięciokrotnie! Ko
lejne jego udoskonalenia ma
ją być wprowadzane już od 
początku tego roku. Na gru
dzień wstępnie zaplanowano 
bowiem wystrzelenie pierw
szego satelity GLONASS ge
neracji  K.  Będzie  nadawał 

sygnał w technologii CDMA 
(Code Division Multiple Ac
cess), a nie, tak jak dotych
czas,  tylko  w  FDMA  (Fre
quency  Division  Multiple 
Access). Rozwiązanie to jest 
wykorzystywane w GPS i ma 
znaleźć zastosowanie także 
w Galileo. Dzięki nowej ge
neracji wzrośnie więc kom
patybilność z innymi syste
mami satelitarnymi. Kolejną 
ważną zmianą w aparatach 
GLONASSK będzie dodanie 
trzeciej częstotliwości cywil
nej (L3), która powinna jesz
cze bardziej zwiększyć precy
zję pozycjonowania. Do 2020 
roku ma  zostać  wystrzelo
nych nawet 30 satelitów tej 
generacji. 

lGalilEo:  
rUSzaMY z MiEJSCa
Grudniowy raport nt. GMES 

jest dowodem na to, że w Unii 
Europejskiej  program  Gali
leo stał się wzorcem, jak nie 
powinno się realizować du
żych  projektów wspólnoto
wych. W 2008 roku skończy
ły się wreszcie spory o sposób 
finansowania programu, co 
nie zmienia faktu, że nad sys
temem  nadal  ciąży  fatum. 
O kolejne miesiące opóźnia 
się bowiem wystrzelenie czte
rech satelitów fazy walidacyj
nej (IOV InOrbit Validation). 

Wynika to, po pierwsze, z pro
blemów konstrukcyjnych, ja
kie  napotkali  pracownicy 
konsorcjum Astrium Satelli
tes oraz Thales Alenia Space. 
Drugą przyczyną są trudności 
z przystosowaniem centrum 
kosmicznego w Gujanie Fran
cuskiej do obsługi rosyjskich 
rakiet nośnych Sojuz. W re
zultacie dwa pierwsze sateli
ty powinny zostać wystrze
lone  w  listopadzie  2010  r., 
a dwa kolejne – w kwietniu 
2011 r. Wcześniej planowano, 
że wszystkie cztery wystartują 
jeszcze w tym roku.  

Prawdziwa bomba wy
buchła  jednak  pod  koniec 
października, gdy Fotis Ka
ramitsos, przedstawiciel pro
gramu Galileo w Komisji Eu
ropejskiej, poinformował, że 
w 2009 r. zamówione zosta
ną tylko 22 satelity fazy FOC 
(Full  Operational  Capabi
lity). Wcześniej  planowano 
jednorazowy zakup od 28 do 
30 aparatów. Oficjalną przy
czyną cięć jest chęć pozosta
wienia sobie możliwości uno
wocześnienia  i modyfikacji 
późniejszych satelitów. Nie
oficjalnym powodem są jed
nak kłopoty finansowe, bo – 
jak podał portal „Space News” 
– koszt rozbudowy systemu 
Galileo wzrósł w ostatnich 
latach aż o 400 mln euro.

Gdy w styczniu br. oficjal
nie  rozstrzygnięto  przetarg 
na budowę nowych satelitów, 
rzeczywistość okazała się jesz
cze gorsza. Komisja Europej
ska postanowiła bowiem na 
razie zamówić tylko 14 apa
ratów. Pocieszeniem jest to, że 
budowę aparatów powierzo
no konsorcjum firm OHB Sys
tems i SSTL, a ta druga spółka 
posiada już przecież doświad
czenie związane z projektem 
Galileo, które zdobyła podczas 
budowy satelity GIOVEA. Pla
ny Europejskiej Agencji Kos
micznej zakładają, że pierw
szy aparat fazy FOC powinien 
być gotowy w 2012 roku. Częś
ciowa operacyjność (tj. 16 sa
telitów) systemu ma być na
tomiast  osiągnięta  w  2014 
roku, a pełna – najwcześniej 
w 2016 r. Oznacza to więc aż 
trzy lata opóźnienia w porów
naniu z planami ESA jeszcze 
sprzed roku. 
Kolejnym problemem  tra

piącym Galileo jest konflikt 
o częstotliwości z chińskim 
Compassem. Nie powinien on 
spowodować kolejnych opóź
nień w rozwoju obu systemów, 
choć brak  jego rozwiązania 
może  okazać  się uciążliwy. 
Sprawa dyskutowana jest już 
od wielu miesięcy w zaciszach 
gabinetów.  Podczas  jednej 
z konferencji Chińczycy za
proponowali, co prawda, czę
ściowe rozwiązanie konflik
tu poprzez zmianę modulacji 
wybranych sygnałów. Przed
stawiciel Compassu stwierdził 
jednak, że w przypadku usług 
autoryzowanych „konflikt sy
gnałów jest nieunikniony”.
Oprócz wystrzelenia dwóch 

aparatów fazy FOC rok 2010 
będzie  ważny  dla  europej
skiego systemu także z innego 
względu. Opublikowana ma 
bowiem zostać dokumentacja 
ICD (Interface Control Docu
ment), która umożliwi produ
centom odbiorników satelitar
nych opracowywanie sprzętu 
korzystającego z otwartej usłu
gi Galileo. 

lCoMPaSS: Na raziE 
TYlKo W azJi
Chiński  system  nazywa

ny  Beidou2  albo  Compass 

Aparat GLONASS-K
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oficjalnie składa się z trzech 
eksperymentalnych  sateli
tów, w tym dwóch na orbicie 
geostacjonarnej. W 2009 ro
ku  wzbogacił  się  o  jeden 
(wystrzelony  15  kwietnia), 
a 17 stycznia br. o kolejny apa
rat (oba geostacjonarne). Jak 
jest jednak naprawdę, trud
no stwierdzić, gdyż władze 
Państwa Środka bardzo nie
chętnie mówią o wszelkich 
niepowodzeniach  w  budo
wie własnego systemu nawi
gacji. W grudniu ub.r. Ame
rykanie zauważyli m.in., że 
wystrzelony na wiosnę sate
lita zboczył o 10° ze swojej 
dotychczasowej orbity. A to 
oznacza, że Chińczycy utra
cili nad nim kontrolę i nie bę
dzie on już wykorzystywany 
do celów nawigacyjnych. Kil
ka miesięcy wcześniej prob
lemy  przytrafiły  się  sateli
cie systemu Beidou1. W obu 
przypadkach chińskie wła
dze odmówiły jakichkolwiek 
komentarzy. 
Docelowo segment kosmicz

ny ma składać się aż z 35 sa
telitów, z czego pięć znajdzie 
się na orbicie geostacjonarnej, 
a pozostałe 30 – na średniej. 
Do 2012 roku w kosmosie po
winno działać 10 aparatów, co 
pozwoli na ogłoszenie opera
cyjności Compassu na terenie 
Azji PołudniowoWschodniej. 
Globalne pokrycie ma zostać 
osiągnięte dopiero w 2020 ro
ku. Według szacunków chiń
skich naukowców Compass 
bedzie oferował dokładność 
pomiaru pozycji na poziomie 

10 metrów  (przy wsparciu 
chińskiego SBAS nawet do 
1 m), prędkości – 0,2 m/s i cza
su – 20 ns. Usługa otwarta sys
temu ma być oferowana na ca
łym świecie bez opłat. Jeszcze 
w tym roku chińskie władze 
mają opublikować wstępną 
wersję dokumentu ICD (Inter
face Control Document), któ
ra pozwoli  implementować 
tę usługę w nowych odbior
nikach satelitarnych.

l JaPoNia i iNDiE: 
loKalNiE
Choć  indyjskie  (IRNSS) 

i japońskie (QZSS) regional
ne systemy nawigacji obejmą 
swoim zasięgiem  tylko wy
brane obszary Azji, to warto 
o nich wspomnieć jako o cie
kawej alternatywie dla sate
litarnych  systemów  wspo
magających  (SBAS).  Dużo 
bliżej realizacji jest koncep
cja  japońska, która zakłada 
wystrzelenie na orbitę quasi 
zenitalną  trzech aparatów. 
Pierwszy  z  nich ma  zostać 
wyniesiony jeszcze latem tego 
roku i już wiadomo, że będzie 
nazywać się Miczibiki (co zna
czy „prowadzić”). Z racji licz
by satelitów nie będzie on au
tonomicznym systemem, lecz 
wyłącznie uzupełnieniem sys
temów globalnych. Jak szacuje 
Japońska Agencja Kosmiczna 
(JAXA), na poziomie prawdo
podobieństwa 95% QZSS ma 
charakteryzować dokładność 
pomiaru nawet ok. 1,6 m. Nie
wątpliwą zaletą tego systemu 
będzie zwiększenie liczby wi

docznych satelitów. Według 
symulacji  JAXA  w  wybra
nych regionach Azji Wschod
niej powyżej 30˚ nad horyzon
tem dostępnych będzie nawet 
do 35 satelitów (przy pełnej 
operacyjności systemów GPS, 
Galileo, GLONASS, Compass 
i IRNSS). Warunki takie po
zwalają na prowadzenie pre
cyzyjnych pomiarów nawet 
w gęsto zabudowanym tere
nie. System ma być dostępny 
w Azji Wschodniej, Austra
lii i Oceanii. Co ciekawe, je
den satelita będzie okresowo 
widoczny nawet na polskim 
niebie. 
Drugi regionalny system bu

dowany jest w Indiach. Doce
lowo będzie się składał z sied
miu aparatów (w tym trzech 
na  orbicie  geostacjonarnej) 
i  obejmie  swoim zasięgiem 
Azję Środkową i Południową. 
Koszt przedsięwzięcia szaco
wany jest na 300 mln dola
rów. Harmonogram budowy 
systemu jest jednak wyjątko
wo mglisty. Według informa
cji sprzed roku pierwszy sate
lita miał zostać wystrzelony 
jeszcze w grudniu 2009 roku, 
a pełna operacyjność powin
na być ogłoszona najpóźniej 
w 2012 roku. Biorąc pod uwa
gę, że do dzisiaj nie wyzna
czono nawet terminu startu 
pierwszego aparatu, plany te 
należy uznać za nierealne. 

lSBaS: Coraz 
TłoCzNiEJ
Wiele dzieje się także w sa

telitarnych systemach wspo

magających  (SBAS). 1 paź
dziernika  ub.r.  ogłoszono 
pełną  operacyjność  usługi 
otwartej europejskiego syste
mu EGNOS (European Geo
stationary Navigation Over
lay  Service).  Choć  już  od 
kilku lat była ona dostępna 
bezpłatnie,   wydarzenie  to 
z pewnością zwiększa wiary
godność całego rozwiązania. 
W tym roku powinna także 
zostać ogłoszona pełna ope
racyjność płatnej usługi ko
mercyjnej oraz usługi bezpie
czeństwa życia (safety of life). 
Pierwsza ma oferować sub
metrową dokładność, a dru
gą będzie wyróżniać m.in. in
formowanie użytkowników 
o wiarygodności systemów 
GPS,  GLONASS  i  Galileo 
z  maksymalnym  opóźnie
niem 6 s. Usługa bezpieczeń
stwa życia ma być  szeroko 
stosowana w lotnictwie. Po
zwoli bowiem podchodzić do 
lądowania przy widoczności 
nawet do 60 metrów, i to bez 
konieczności instalowania na 
lotnisku kosztowej aparatury 
(tzw. ILS). 
Sygnał EGNOS nadawany 

jest obecnie przez trzy satelity 
geostacjonarne. Na początku 
tego roku podpisano umowę 
z firmą SES ASTRA na budo
wę kolejnego aparatu, który 
w drugim kwartale 2013 roku 
znajdzie się nad południkiem 
31,5°E. W 2008 roku spółka 
ta wygrała podobny przetarg, 
w  ramach  którego  buduje 
obecnie aparat EGNOS, który 
w trzecim kwartale 2011 ro

Aparat systemu Galileo
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ku ma się znaleźć nad połud
nikiem 5°E. 
Nad  własnym  systemem 

o  nazwie  SDCM  (System 
of  Differential  Correction 
and Monitoring) pracują tak
że Rosjanie. Jeszcze w grud
niu tego roku powinien zostać 
wystrzelony pierwszy aparat 
geostacjonarny transmitują
cy poprawki dla GPS i GLO
NASS. Łucz5A ma się zna
leźć nad południkiem 16˚W. 
Drugi satelita – Łucz5B – po
winien  zostać wystrzelony 
w 2011 r. i umieszczony nad 
południkiem 95˚E. Oba apa
raty będą transmitowały da
ne  pomiarowe  pochodzące 
z  19  stacji monitorujących 
położonych na terenie Rosji. 
Obecnie działa już 9 tego typu 
placówek. SDCM ma pozwo
lić na pomiar z dokładnością 
do 11,5 m w poziomie i 23 m 
w pionie.
Kolejny system powinien 

niedługo ruszyć także w In
diach.  Segment  kosmicz
ny GAGAN (GPS Aided Geo 
Augmented Navigation) ma 
się  składać  z  trzech  sateli
tów geostacjonarnych,  któ
re będą jednocześnie częścią 
IRNSS, i ma zapełnić lukę po
między europejskim EGNOS 
i japońskim MSAS. Wstępne 
plany  zakładają,  że  system 
ruszy w 2011 r., a pełna ope
racyjność zostanie ogłoszona 

w 2013 r. Na razie rozstrzyg
nięto tylko przetarg na budo
wę segmentu naziemnego. Za 
82 mln dolarów zlecenie zre
alizuje firma Raytheon.   
Większych zmian nie na

leży,  na  razie,  spodziewać 
się w amerykańskim WAAS 
(Wide  Area  Augmentation 
System).  Ciekawostką  jest 
natomiast testowana obecnie 
koncepcja bardziej precyzyj
nego naziemnego systemu LA
AS (Local Area Augmentation 
System). Jest on przeznaczony 
wyłącznie dla lotnictwa, a po
prawki transmitowane drogą 
radiową będą wykorzystywa
ne przez specjalne odbiorni

ki pokładowe. System ma ru
szyć w 2012 roku i pozwalać 
na osiągnięcie decymetrowej 
dokładności w promieniu 20
30 mil morskich od stacji re
ferencyjnej. 

lKTo To KUPi?
Obserwując rozwój global

nych i regionalnych syste
mów nawigacji satelitarnej, 
nie  sposób nie  zadać pyta
nia, czy uda im się zgroma
dzić odpowiednio dużą liczbę 
użytkowników. Według sza
cunków ABI Research tylko 
w tym roku na rynek ma tra
fić pół miliarda odbiorników 
GPS, a w 2014 r. – aż 1,1 mld. 

Jeszcze szybciej (nawet w tem
pie około 30% kwartalnie) ma 
rosnąć sprzedaż tzw. smartfo
nów. Problem z popularyzacją 
satelitarnych systemów pozy
cjonowania polega jednak na 
tym, że na razie ich przecięt
nemu użytkownikowi zależy 
bardziej na rozbudowanym 
oprogramowaniu niż na lep
szej precyzji. 
Praktyka pokazuje, że po

szczególne agencje kosmicz
ne wybierają różne środki, by 
uświadamiać obywatelom za
lety nowych systemów nawi
gacji satelitarnej. ESA wspól
nie  z  Komisją  Europejską 
zdecydowały  się  na  przy
kład na profesjonalną akcję 
marketingową. Obie  insty
tucje organizują m.in. punk
ty kontaktowe w poszczegól
nych krajach, konkursy czy 
imprezy typu Galileo Appli
cation Days. Do tego w  nie
których portalach ruszyła już 
kampania reklamowa promu
jąca EGNOS. 
Rosjanie preferują natomiast 

strategię przymusu. W 2009 
roku tamtejszy rząd zapropo
nował m.in., aby wszystkie 
urządzenia GPS obłożyć wyż
szym o 25% cłem i jednocześ
nie wprowadzić obowiązek 
wykorzystania GLONASS w 
wojsku oraz transporcie pu
blicznym. Nowe przepisy nie 
weszły jednak jeszcze w ży
cie. Wiadomo natomiast, że 
grono  użytkowników  tego 
systemu  znacznie  powięk
szy się m.in. w Indiach, Ka
zachstanie, Brazylii, Nikara
gui oraz na Białorusi. Władze 
rosyjskie podpisały bowiem 
umowy na korzystanie 
przez te kraje z GLONASSu 
na „specjalnych warunkach”. 
Bez  wątpienia  technologie 
GNSS będą coraz popularniej
sze wśród profesjonalistów. 
Jak oszacował portal Machi
ne Control Online, wartość 
światowego rynku urządzeń 
i usług precyzyjnego pozycjo
nowania wyniosła w 2007 r. 
1,5 mld dolarów. W 2013 r. ma 
ona osiągnąć 4,3 mld dolarów, 
co oznacza wzrost w grani
cach 1418% rocznie. 

JErzY KróliKoWSKi

Satelita systemu QZSS

Prognozowana liczba widocznych satelitów powyżej 30° nad horyzontem po ukończeniu wszystkich 
systemów GNSS

źr
ó

D
ło

: J
a

Xa

źr
ó

D
ło

: J
a

Xa



SYSTEM

nawi nr 1 (20) MarZEC 2010

9



TEChNoloGiE

nawi nr 1 (20) MarZEC 2010

10

MariUSz FiGUrSKi, 
MarCiN SzołUCha, 
PioTr MiElNiK, 
MarCiN 
GałUSzKiEWiCz, 
MaCiEJ WroNa

T echnika pomiarów sa
telitarnych oferuje co
raz bardziej dokładne, 

wiarygodne i dostępne roz
wiązania w znaczny sposób 
podnoszące efektywność prac 
terenowych. Dla szerokiego 
wachlarza zastosowań, poza 
precyzyjnymi odbiornikami 
geodezyjnymi, coraz częściej 
wykorzystywane  są  urzą
dzenia o niższej dokładnoś
ci – rzędu od kilku metrów 
do kilkudziesięciu centyme
trów. Są  to na ogół odbior
niki bazujące na pomiarach 
kodu C/A modulowanego na 
częs totliwości L1 z możliwo
ścią uwzględnienia poprawek 
różnicowych (DGPS).  
Do niewątpliwych zalet me
tody DGPS w takiej konfigu
racji należą: praca w czasie 
rzeczywistym, niski koszt 
urządzenia oraz nieskompli
kowany proces pomiarowy. 
Wszystko to sprawia, że tej 
klasy odbiorniki są wykorzy
stywane w różnych pracach 

Pomiar powierzchni działek przy wykorzystaniu technologii GPS

 oDBiorNiK 
Do KoNTroli
W dobie permanentnych sieci stacji referencyjnych dokładne 
wyznaczenie pola powierzchni tą techniką nie powinno stano
wić problemu. Czy jednak na pewno? Częstym utrudnieniem 
jest brak czystego horyzontu czy niedostępność sieci GSM trans
mitującej poprawki różnicowe. Na dokładność wpływają jednak 
przede wszystkim jakość zegara i algorytmów odbiornika. 

terenowych, jak np.: pomia
ry powierzchni działek rol
nych, pozyskiwanie danych 
dla potrzeb GIS, aktualizacja 
map topograficznych czy in
wentaryzacja  łączy energe
tycznych i gazowych. 
Planując zakup odbiorni

ka do wykonania zadań po

miarowych,  często  opiera
my się na danych producenta 
dotyczących  nominalnych 
dokładności  wyznaczenia 
pozycji  w  dostępnych  try
bach pomiarowych. Jak moż
na  przypuszczać,  te  dane 
niejednokrotnie  różnią  się 
od  rzeczywistych  parame

trów uzyskiwanych w tere
nie, m.in. z uwagi na różne 
warunki  pomiaru. Główny 
wpływ na to ma środowisko 
pracy urządzeń,  stabilność 
anteny podczas pomiaru, licz
ba dostępnych satelitów itp. 
Jednak kluczową rolę w pro
cesie interpretacji obserwacji 

Poligon testowy GPS
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satelitarnych odgrywa zegar 
odbiornika GNSS.

lNaJWażNiEJSzY  
JEST zEGar
Systemy wyznaczania po

zycji (GPS, GLONASS, Gali
leo) wykorzystują zasadę po
miaru odległości pomiędzy 
satelitami a odbiornikiem. 
Podstawowym parametrem 
mierzonym w tym procesie 
jest  czas  propagacji  sygna
łu radiowego. Stąd w założe
niach wymagane jest, aby ze
gary zarówno odbiorników, 
jak i satelitów utrzymywały 
wysoką dokładność.
Zastosowanie na satelitach 

zegarów atomowych oraz ich 
ciągła weryfikacja przez seg
ment kontrolny systemu spra
wiają, że jedynym problemem 
przy pomiarze GNSS jest re
alizacja czasu GPS w odbior
nikach  pomiarowych.  Ze 
względów  ekonomicznych 
oraz gabarytowych nie ma 
możliwości montowania ze
garów atomowych w odbior
nikach  GPS  w  segmencie 
użytkownika. Podstawowym 
zadaniem wewnętrznych al
gorytmów  odbiornika  jest 
więc  synchronizacja  skali 
czasowej na podstawie otrzy

mywanych sygnałów. Offset 
skali czasu odbiornika dT wy
nikający z braku synchroniza
cji zegara odbiornika do ska
li czasu GPS jest traktowany 
jako dodatkowa niewiadoma 
w procesie obliczeniowym. 
Fizyczna realizacja skali cza
su odbiornika charakteryzu
je się często dużym błędem, 
dochodzącym  niekiedy  do 
kilkudziesięciu milisekund. 
Niektóre  odbiorniki  popra
wiają okresowo fizyczną ska
lę czasu na podstawie wyzna
czanej na bieżąco poprawki 
zegara. W przypadku obser
wacji synchronicznych, jakie 
wykonuje się między innymi 
dla  potrzeb  geodezyjnych, 
błąd fizycznej realizacji ska
li czasu odbiornika powoduje 
dodatkowe, nieusuwalne za
szumienie wielkości pomia
rowych.
Jedną z metod oceny po

prawnej  pracy  zegara  od
biornika jest wygenerowanie 
wzorcowego, powtarzalnego 
sygnału  z wykorzystaniem 
symulatora  GNSS. W Woj
skowej Akademii Technicznej 
w lutym 2005 roku przepro
wadzono pierwsze w Polsce 
bezwzględne wzorcowanie 
odbiorników systemu GPS (L1 

C/A). Odbiorniki satelitarnych 
systemów nawigacji posiada
ją na wyjściu możliwość do
starczania co sekundę impul
su tzw. 1 PPS (One Pulse Per 
Second). Impuls ten dowiąza
ny jest do skali czasu danego 
systemu nawigacji z określo
ną dokładnością, zależną od 
wielu czynników, z których 
dwa najistotniejsze to:
lprawidłowe dopasowanie 

modeli opóźnień jono i tro
posferycznych w odbiorniku 
do rzeczywistych bieżących 
zjawisk,
lproces odbioru sygnałów 

w.cz. oraz sposób generacji 
sygnału 1 PPS w odbiorniku.
Należy zaznaczyć, iż istot

ne jest wzajemne przesunię
cie impulsów 1 PPS pomiędzy 
dwoma lub więcej odbiorni
kami, a nie dowiązanie po
jedynczego  odbiornika  do 
skali czasu. W ramach sieci 
dystrybucji  sygnałów  syn
chronizacji  wielkość  wza
jemnego rozsynchronizowa
nia impulsów 1 PPS można 
zmniejszyć, wykorzystując 
odbiorniki tego samego typu. 
W praktyce jednak działanie 
takie nie gwarantuje niczego. 
Każdy  odbiornik  charakte
ryzuje się bowiem własnym, 
unikalnym czasem przesu
nięcia względem czasu syste
mu. Producenci odbiorników 
GNSS nie podają tej wartości, 
lecz jedynie wielkość odchy
lenia standardowego (fluktu
ację) impulsu 1 PPS wytwa
rzanego przez odbiornik. 
Zdarzają  się  zatem  sytu

acje, że porównując  impul
sy 1 PPS na wyjściu odbior
ników różnych producentów, 
otrzymamy wyniki o stałej 

Podstawowe Parametry odbiorników GPs klasy Gis  
wykorzystanych w testach
odbiornik liczba kanałów dokładność w czasie 

rzeczywistym
Postprocessing

1. trimble Juno 12 (L1 kod ) >2 m (SBaS) -

2. trimble ProXt 12 (L1 kod i faza) <1 m (SBaS lub in. rTCM) 0,3-0,01 m
3. trimble GeoXh 24 (12 L1 kod i faza,  

12 L2 faza, 2 SBaS)
<0,3 m VrS 0,1-0,3 m VrS

4. topcon Gms2 12 (L1 kod) + dane GLOnaSS >0,5 m >0,3 m

5. magellan cX 14 (L1 kod) <1 m >0,3 m
6. magellan 6 12 (L1 kod) >2 m >1 m
7. Garmin 60 12 (L1 kod) >2 m -

wielkości przesunięcia rzę
du  nawet  1 mikrosekundy 
i wartości RMS na poziomie 
100 ns. W celu uniknięcia te
go zjawiska wykonywane są 
procedury  kalibracji  zmie
rzające do oszacowania wiel
kości opóźnienia w generacji 
syg nału 1 PPS wprowadza
nego przez odbiorniki GNSS 
względem skali czasu sateli
tarnego systemu nawigacji. 
Tego typu prace realizowane 
są obecnie w WAT z wykorzy
staniem symulatora GPS.
Opisany powyżej problem 

czasu  w  pomiarach  GPS 
jest jednym z ważniejszych 
czynników  wpływających 
na otrzymywaną dokładność 
pomiarową.

lPoliGoN TESToWY
Określenie  możliwości 

i optymalnych warunków po
miaru  pól  powierzchni  za
czyna zyskiwać na znaczeniu 
ze względu na rosnącą skalę 
prac związanych z pomiarem 
pola powierzchni działek rol
nych na potrzeby  realizacji 
dopłat bezpośrednich prowa
dzonych przez UE. W Zakła
dzie Geomatyki Stosowanej 
Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Geodezji WAT przeprowa
dzono testy i analizy mające 
na celu określenie optymal
nych warunków dla wiarygod
nego pomiaru pola powierzch
ni technologią GNSS. Część 
pomiarowa projektu obejmo
wała pomiar ośmiu zastabili
zowanych punktów poligonu 
o powierzchni 2,9 ha (fot. na 
stronie obok).

W celu wyznaczenia wzor
cowej  powierzchni  działki 
doświadczalnej współrzędne 

Pomiar statyczny GNSS na punktach poligonu
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punktów poligonu (działki) 
zostały pomierzone dwiema 
metodami: klasycznie przy 
wykorzystaniu tachimetru 
Topcon GTS 105N (dokład
ności pomiaru kąta ± 15cc, 
kierunku ± 10cc; odległości 
± 2 mm + 2 mm/km) oraz 
metodą  statyczną  GPS  od
biornikami Trimble SPS 881 
i SPS 851  z  anteną Zephyr 
Geodetic  Model  2  (fot.  na 
s. 11). Sesja obserwacyjna dla 
pomiarów GPS trwała mini
mum 40 minut dla każdego 
z punktów przy piętnastose
kundowym interwale zapisu 
danych. Proces wyznaczenia 
współrzędnych z obserwacji 
satelitarnych przeprowadzo
no w programie Trimble Geo
matic Office, wykorzystując 
stacje referencyjne systemu 
ASGEUPOS (BOGI, NODW, 
WAT1, SOCH). Współrzędne 
wyznaczone z pomiaru sta
tycznego GPS przyjęto jako 
referencyjne dla pomiarów 
odbiornikami klasy GIS (ta
bela na poprzedniej stronie). 
Współrzędne  elipsoidalne 
przetransformowano do ukła
du 2000 za pomocą programu 
TRANSPOL.  Powierzchnie 
obliczono metodą współrzęd
nych prostokątnych w środo
wisku SCILAB. 
Sesja pomiarowa z wyko

rzystaniem siedmiu różnych 
odbiorników GPS obejmowa
ła pomiar współrzędnych ho
ryzontalnych poligonu w na
stępujących trybach:
lautonomicznym (bez do

datkowych danych udokład
niających pomiar, na podsta
wie bezpośredniego pomiaru 
kodu C/A),
lz  poprawkami  serwisu 

NAWGIS, NAWGEO, KODGIS 
z sieci ASGEUPOS,
lpostprocessingu – wyzna

czenie poprzez oprogramowa
nie biurowe.
Wyniki  pomiarów  prze

prowadzonych na poligonie 
testowym z wykorzystaniem 
różnych odbiorników, tech
nik i serwisów ASGEUPOS 
wskazują na możliwość wy
stępowania znaczących błę
dów w  określeniu  dwuwy
miarowej  pozycji  (patrz 
wykresy obok). Taki stan rze

czy w większości zastosowań 
jest niedopuszczalny, choć, 
niestety, rzadko dostrzegany 
i poprawnie interpretowany. 
Dodajmy, że – poza wieloma 
negatywnymi czynnikami 
związanymi z samym proce
sem pomiaru GNSS/DGNSS 
– wpływ na dokładność wy
znaczenia  pola  powierzch
ni  mają  również  wielkość 
i kształt mierzonego obszaru. 
Jest  to  jednak  zagadnienie 
doskonale znane wszystkim 
geodetom.

lUrEGUloWaNia 
NorMaTYWNE
Zagadnienie  rzetelno

ści pomiarów satelitarnych 
w czasie rzeczywistym jest 
na tyle istotne, że w 2007 ro
ku Komisja Techniczna ISO/
TC 172/ SC6 opublikowała 
najnowszą wersję standar
dów dotyczących procedur 
testowania instrumentów 
geodezyjnych  ISO  17123, 
w tym techniki GNSS RTK 
171238. Celem przeprowa
dzenia pomiarów  (bazują
cych na ściśle sprecyzowa
nych  wartościach  testów 
statystycznych) jest określe
nie rzeczywistej dokładnoś
ci różnych zestawów GNSS 
w odmiennych warunkach 
środowiskowych z uwzględ
nieniem  wpływu  krótko 
i długoterminowych czyn
ników zewnętrznych. 
Normy precyzują dwa typy 

procedur testowych: uprosz
czoną (Simplified test proce-
dure) i pełną (Full test proce-
dure). Obydwie opierają się na 
zastabilizowanych w terenie 
dwóch punktach odbiornika 
ruchomego (w odległości od 
siebie minimum 2 m i nie
przekraczającej 20 m) i jed
nego bazowego. Odległoś ci 
(w trójwymiarowej przestrze
ni) pomiędzy punktami od
biornika ruchomego powinny 
zostać okreś lone z dokładno
ścią poniżej 3 mm. Zakłada
na dokładność pomiaru wy
sokości anteny i centrowania 
nad punktem wynosi 1 mm. 
Ponadto wymagane jest, aby 
kolejne  obserwacje  (mini
mum 5) na „punktach rucho
mych” trwały przynajmniej 

wartości błędu średniokwadratoweGo wsPółrzędnych Poziomych
Podczas Pomiaru bez PoPrawek

punkty pomiarowe poligonu
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wartości błędu średniokwadratoweGo wsPółrzędnych Poziomych
Podczas Pomiaru z PoPrawkami nawGis
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wartości Pola Powierzchni obliczoneJ z Pomiarów GPs
z wykorzystaniem różnych serwisów asG-euPos

odbiorniki GPs

wartość referencyjna 
29 270 m2

wartości błędu średniokwadratoweGo wsPółrzędnych Poziomych
Podczas Pomiaru z PoPrawkami kodGis
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5 minut i były powtórzone po 
co najmniej 90 minutach. Ta
kie podejście ma zagwaranto
wać obecność w końcowym 
wyniku  czynników powo
dujących obniżenie dokład
ności pomiaru (konstelacja 
satelitów, warunki topogra
ficzne i atmosferyczne, efek
ty wielodrożności, dokład
ność nominalna odbiornika, 
poprawność funkcjonowania 
serwisu dostarczającego po
prawki).
Celem  uproszczonej  pro

cedury testowej jest określe
nie dokładności testowane
go rozwiązania RTK. W tym 
przypadku, z racji niewielkiej 
ilości danych pomiarowych, 
testy statystyczne nie są wy
korzystywane.  Scenariusz 
uproszczony wymaga prze
prowadzenia jednej serii po
miarowej, w której użytkow
nik wykonuje przynajmniej 
pięć  pomiarów  na  dwóch 
punktach odbiornika rucho
mego. Poszczególne pomiary 
są porównywane z wartościa
mi nominalnymi. W tym sce
nariuszu pomiarowym pod
stawowym  kryterium  jest 
określone przez warunek:

eDi,j≤2,5 × √2×sxy,

ehi,j≤2,5 × √2×sh,

gdzie:
eDi,j, ehi,j – różnice odległości 

między wartościami pomie
rzonymi a nominalnymi,

sxy, sh –  odchylenie  stan
dardowe podane przez pro
ducenta.
Pełna  procedura  testowa 

obejmuje realizację powyż
szego scenariusza z warun
kiem  trzech  niezależnych 
serii, w których czas rozpo
częcia powinien  różnić  się 
o minimum 90 minut. W tym 
przypadku procedura anali
zy  wyników  jest  bardziej 
rozbudowana. Rozszerzona 
procedura testowa obejmuje 
ponadto szereg testów statys
tycznych z wykorzystaniem 
powyższych wartości odchy
lenia standardowego:
lSprawdzenie warunku, 

czy wartości odchylenia stan
dardowego pomiaru pojedyn
czego punktu otrzymanego 
z pomiaru SISO–GNSST_RTKxy jest 

mniejsza bądź równa wartoś
ci odchylenia standardowe
go sxy 

podanego przez produ
centa.
lSprawdzenie warunku, 

czy wartości odchylenia stan
dardowego pomiaru pojedyn
czego punktu otrzymanego 
z pomiaru SISO–GNSST_RTKh jest 
mniejsza bądź równa wartoś
ci odchylenia standardowe
go sh podanego przez produ
centa.
lWyliczenie eksperymen

talnych wartości odchylenia 
standardowego SISO–GNSST_

RTKxy i S
~

ISO–GNSST_RTKxy położe
nia pojedynczego punktu na 
podstawie dwóch różnych po
miarów z tej samej populacji 
przy założeniu, że oba pomia
ry mają tę samą liczbę stopni 
swobody.
lWyliczenie eksperymen

talnych wartości odchylenia 
standardowego SISO–GNSST_

RTKh i S~ISO–GNSST_RTKh położe
nia pojedynczego punktu na 
podstawie dwóch różnych po
miarów z tej samej populacji 
przy założeniu, że oba pomia
ry mają tę samą liczbę stopni 
swobody.
Spełnienie powyższych ry

gorów daje pogląd na rzeczy
wistą  dokładność  zestawu 
GNSS RTK  i wiarygodność 
wyników prac terenowych. 
Jest  to  istotne nie tylko dla 
wykonawcy  pomiarów,  ale 
przede wszystkim dla świado
mych problemu inwestorów. 
O ile w krajach Unii Europej

Pomiar punktów poligonu odbiornikami GPS klasy GIS

skiej przed przystąpieniem 
do realizacji prac terenowych 
jest wymagane udokumento
wanie przeprowadzenia  ta
kich testów, o tyle w Polsce 
zagadnienie to jest, niestety, 
wciąż zaniedbywane.

lWNioSKi
Problem  dokładności  po

miaru GNSS jest w głównej 
mierze uzależniony od dokład
ności zastosowanego zegara 
w odbiorniku GNSS. Szcze
gólnie mocno problem ten jest 
widoczny w pomiarach bez
względnych, nie dotyczy nato
miast pomiarów różnicowych 
(względnych), w których po
prawki  zegara  odbiornika 
można wyeliminować przez 
różnicowanie pomiarów. In
nym rozwiązaniem, coraz po
pularniejszym, jest stosowanie 
efemeryd precyzyjnych i pa
rametrów zegarów satelitar
nych z opracowania IGS. Wa
dami tych rozwiązań są dość 
skomplikowane procedury ob
liczeniowe i, nie ukrywajmy, 
drogie odbiorniki. Testowane 
przez nas jednoczęstotliwoś
ciowe modele były najpopu
larniejsze w swej klasie i są 
powszechnie  stosowane  do 
pomiaru działek rolnych. Nie 
posiadają  one  specjalnych 
rozwiązań  poza  możliwo
ścią współpracy z ASG, dla
tego należy uwzględnić fakt, 
że  rozwiązania  pomiarowe 
w postaci odbiorników GPS, 
tak jak inne urządzenia, po

winny podlegać co najmniej 
jednorazowej weryfikacji co 
do dokładności pomiaru. Sa
ma technologia GNSS nie jest 
gwarantem, że zastosowane 
urządzenia pomiarowe wyko
rzystają w odpowiedni sposób 
dostarczony sygnał. 

autorzy pragną podziękować 
za udział w przeprowadzeniu 
pomiarów testowych następującym 
firmom: Warszawskie 
Przedsiębiorstwo Geodezyjne, 
iNS Sp. z.o.o, impexgeo, TPi

Dr haB. iNż. MariUSz FiGUrSKi 
(prof. WaT, WiG/CGS),

MGr iNż. MarCiN SzołUCha
(WiG/CGS),

MGr iNż. PioTr MiElNiK
(WEl/instytut radioelektroniki), 

MGr iNż. MarCiN 
GałUSzKiEWiCz

(WiG/CGS doktorant WiG),
MGr iNż. MaCiEJ WroNa

(WiG/CGS)

WiG – Wydział inżynierii lądowej 
i Geodezji WaT
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Stosowanej 
WEl – Wydział Elektroniki WaT
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JErzY KróliKoWSKi

N a początku br. na or
bicie znajdowało się 
łącznie 31 satelitów 

GPS, z czego aż 30 jest w peł
ni operacyjnych. Biorąc pod 
uwagę, że  teoretycznie cały 
system może dobrze funkcjo
nować już przy 24 sprawnych 
aparatach, żaden z jego użyt
kowników nie powinien mieć 
większych problemów z łącz
nością z segmentem kosmicz
nym. Rzeczywistość, niestety, 
wygląda zupełnie inaczej. 
W praktyce aż 15 satelitów, 

które wystrzeliwane były w la
tach 19901997, należy do gene
racji IIA. Według szacunków 
konstruktorów ich przeciętna 
żywotność wynosi 7,5 roku, a to 
oznacza, że wszystkie orbitują 
dłużej, niż zakładano. Ile jed
nak taki stan się utrzyma, nie 
wiadomo. Żeby nie kusić losu, 
zdecydowano się na rozmiesz
czenie wybranych aparatów 
(szczególnie tych najbardziej 
wysłużonych)  w  tandemie, 
tak by w razie awarii jednego 
z nich drugi natychmiast prze
jął jego obowiązki. Taki układ 
ma jednak jedną zasadniczą 
wadę – wskutek nierównomier
nego rozmieszczenia satelitów 
ich widoczność w ciągu doby 
ulega sporym wahaniom, co 
jest tym bardziej dokuczliwe, 
im więcej nieba mamy przesło
nięte. Z praktycznego punktu 
widzenia konstelacja GPS liczy 
więc nie 30, ale 24 aparaty. Pro
sta arytmetyka wskazuje więc, 
że aż sześć z nich jest nieefek
tywnie wykorzystywanych. 
Problem ten wyjaśnia rysu

nek 1, który prezentuje wartoś
ci PDOP (Position Dilution of 
Precision) w Warszawie 14 lu
tego 2010 roku dla aparatów 

ElaSTYCzNa 24
W styczniu przedstawiciele armii amerykańskiej poinformowali o planach 
zmiany orbity trzech satelitów GPS. Wiadomość może pozornie wydać się 
błaha, ale miesięcznik „GPS World” uznał, iż będzie to najważniejsze wy
darzenie dla użytkowników tego systemu w całym 2010 roku.

GPS znajdujących się powy
żej 30˚ nad horyzontem. Oko
ło godziny 14:00 i 23:00 wskaź
nik ten rośnie do 20, a liczba 
dostępnych satelitów maleje 
do czterech. Taka sytuacja nie 
tylko uniemożliwia  inicjali
zację RTK, lecz może okazać 
się kłopotem nawet dla prze
ciętnego użytkownika syste
mu GPS. Problemy tego typu 
nie są rzadkością i zdarzają się 
nie tylko na naszych szerokoś
ciach geograficznych.
Najprostszym  rozwiąza

niem tej sytuacji  jest  jedno
czesne korzystanie z satelitów 
GPS i GLONASS. Rysunek 1 
pokazuje, że metoda ta zna
cząco  zmniejsza  wskaźnik 
PDOP – o wspomnianej wcześ
niej godzinie 14:00 jego war

tość spada z 20 do około 2,5. 
Choć koncepcja wykorzysta
nia GLONASS wydaje się pro
sta, to ma jednak swoje wady. 
Po pierwsze, jak pokazuje na
sze zestawienie (patrz s. 32), 
urządzenia  dwusystemowe 
są wyraźnie droższe od tych, 
które odbierają tylko kanały 
GPS. Po drugie, tylko 14 na 98 
krajowych stacji ASGEUPOS 
wyposażonych jest w moduł 
GLONASS.  Udoskonalenie 
geometrii segmentu kosmicz
nego GPS wydaje się więc ide
alnym rozwiązaniem opisy
wanego problemu.  

U żytkownicy  odbior
ników GPS, szczegól
nie  ze  Stanów  Zjed

noczonych, już od dłuższego 

czasu namawiali przedstawi
cieli dowództwa systemu, by 
poprawić konstelację sateli
tów. Cała operacja nie będzie 
bowiem zanadto kosztowna 
i dość szybko przyniesie po
żądane  efekty. Wobec  wie
lomiesięcznych (i ciągle ros
nących) opóźnień z budową 
generacji  IIF  argument  ten 
brzmi dziś szczególnie prze
konująco. Wojskowi byli jed
nak nieubłagani i uważali, że 
kosztem gorszej geometrii seg
mentu kosmicznego warto się 
zabezpieczyć na wypadek kło
potów z generacją IIA. Co więc 
sprawiło, że US Army zmieni
ła zdanie? 
Odpowiedź leży daleko od 

Stanów Zjednoczonych, a mia
nowicie w Afganistanie, gdzie 
już od 2002 roku wojska NA
TO toczą zaciętą walkę z tali
bami. Kraj ten jest na tyle sła
bo zaludniony i skartowany, 
że w działaniach wojskowych 
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Rys. 1. Liczba satelitów GPS widocznych 14 lutego 2010 r. w Warszawie (maska: 30°) oraz przebieg 
wartości PDOP dla GPS (niebieski) i GPS+GLONASS (pomarańczowy) – na podstawie danych US Army
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bez odbiornika satelitarnego 
lepiej nie opuszczać bazy. Po
ważnym problemem  okaza
ła się jednak wybitnie uroz
maicona rzeźba Afganistanu. 
W praktyce żołnierze NATO, 
poruszając się po drogach bieg
nących wzdłuż głęboko wcię
tych dolin, dość często mogą 
korzystać tylko z satelitów GPS 
znajdujących się 45˚ ponad ho
ryzontem (a w skrajnych przy
padkach nawet 60˚). Jak wyli
cza magazyn „Inside GNSS”, 
odbiorniki w takich warun
kach nie są w stanie wyzna
czać pozycji żołnierza przez 
1,5 do 3 godzin w ciągu dnia! 
Przy przesłonięciu nieba 60˚ 
powyżej horyzontu jest to już 
od 5 do 11 godzin! Przy ideal
nie rozmieszczonej konstelacji 
30 satelitów GPS czas ten skró
ciłby się do 20 minut w ciągu 
dnia. Gdy wyliczenia te przed 
wojskowymi potwierdzili nie
zależni eksperci, korekta kon
stelacji GPS stała się kwestią 
bezpieczeństwa narodowego, 
a nie  tylko widzimisię  geo
detów. Decyzję o modyfikacji 
segmentu kosmicznego przy
spieszyły dodatkowo nasila
jące się walki w Afganistanie 
oraz rosnąca liczba przypad
ków ostrzeliwania niewłaści
wych celów. Wydarzenia te 
zmusiły administrację Białego 
Domu do podjęcia planu mini
malizacji strat wśród ludności 
cywilnej oraz własnych wojsk. 
Jednym z jego najważniejszych 
elementów była właśnie szyb
ka poprawa dostępności GPS. 
Warto  dodać,  że  pomysł 

zmiany geometrii satelitów 
amerykańskiego systemu na
wigacji nie jest bynajmniej no
wy. „Inside GNSS” zauważa, 
że był on wielokrotnie pod
noszony wewnątrz US Army 
już od ponad 10 lat. Nigdy jed
nak nie wynikały z tego żadne 
konkretne rozkazy. 

P o raz pierwszy koncep
cję nowej geometrii sa
telitów zaprezentowano 

5 listopada 2009 roku podczas 
obrad National SpaceBased 
Advisory  Board.  Oficjalnie 
rozkaz wdrożenia planu został 
zaś ogłoszony na początku te
go roku przez generała Kevina 

Chiltona, dowód
cę  US  Strategic 
Command. Przed
stawiciele armii 
Stanów  Zjedno
czonych ochrzci
li  nową  konste
lację  imieniem 
„Expandable 24” 
(Elastyczna  24), 
choć  dziennika
rze „GPS World” 
lansują  nazwę 
„24+3”, gdyż do
celowa geome
tria satelitów bę
dzie w praktyce odpowiadać 
27 aparatom.
Na  czym  będą  polegały 

zmiany? Otóż na sześciu or
bitach oznaczonych literami 
od A do F obok istniejących 
już 24 slotów utworzone zo
staną trzy kolejne – B1F, D2F 
oraz F2F. Najdłuższa przepro
wadzka czeka aparat SVN24 
(rys. 2). Operację  jego prze
mieszczenia na slot D2F roz
poczęto 13 stycznia br. i ma 
ona  potrwać  przynajmniej 
12 miesięcy. W nieco krótszą 
podróż ruszył 21 stycznia sate
lita SVN49. Do celu, czyli slo
tu B1F, ma dotrzeć już w maju 
tego roku. Mniej więcej w tym 
samym  czasie  powinna  się 
również zakończyć procedu
ra zmiany orbity aparatu SVN
26. Nieznaczna korekta poło
żenia, lecz bez zmiany slotu, 
czeka także satelity SVN46, 
SVN55 i SVN56. W razie pro
blemów z aparatami starszej 
generacji US Army ma plan 
awaryjny. Konstelacja „Expan
dable 24” jest bowiem tak po
myślana, by wybrane aparaty 
mogły natychmiast zmienić 
slot  i  zapewnić  prawidło
we funkcjonowanie systemu 
GPS na całym świecie. Choć 
wymienione wyżej  zmiany 
zajmą najwyżej rok, to pełna 
implementacja nowej geome
trii segmentu kosmicznego po
trwa dwa lata. Kolejne roszady 
nastąpią bowiem po wystrze
leniu pierwszych dwóch sate
litów generacji IIF. 

W oficjalnym  ko
munikacie ar
mia amerykańska 

chwali się, że na nowej kon

stelacji zyskają nie tylko woj
skowi, ale wszyscy użytkow
nicy systemu GPS. Jak ocenia 
miesięcznik „GPS World”, naj
większe powody do zadowole
nia powinni mieć użytkowni
cy zestawów RTK, którzy do 
prowadzenia  precyzyjnych 
pomiarów  potrzebują  przy
najmniej sześciu widocznych 
satelitów. Dzięki nowej geome
trii dużo rzadziej będą wystę
powały warunki zmuszające 
do przerwania prac. Co więcej, 
eksperci z „GPS World” twier
dzą, że w wielu przypadkach 
geodeci nie będą już potrzebo
wali do precyzyjnych pomia
rów wspomagania przy użyciu 
sygnałów GLONASS. Osoby, 
które zastanawiają się nad za
kupem geodezyjnego odbior
nika satelitarnego, powinny 
więc dokładnie przemyśleć, 
czy w przypadku prowadzo
nych przez nich prac obsługa 
rosyjskiego systemu nie okaże 
się tylko kosztownym dodat
kiem. Bez wątpienia do cza
su pełnego zmodernizowania 
GPS możliwość odbioru  ro
syjskiego sygnału będzie jed
nak nadal bardzo przydatna, 
szczególnie w pracy przy gor
szej widoczności nieba. 
Inna grupa beneficjentów 

nowej konstelacji to użytkow
nicy odbiorników GISowych, 
którym także zależy na wyso
kiej precyzji pomiarów. Biorąc 
pod uwagę, iż często muszą 
oni pracować np. na obszarze 
zalesionym lub zabudowa
nym, każdy dodatkowy sate
lita widoczny na niebie jest na 
wagę złota i może decydować 
o możliwości kontynuowania 
pomiarów przy wymaganej 

w danym projekcie dokładno
ści. Zdecydowanie najmniej 
na opisywanych zmianach zy
skają przeciętni użytkownicy 
systemu, którzy wykorzystu
ją go np. do nawigacji pieszej 
lub samochodowej. Tych za
dowolą przecież w skrajnym 
przypadku nawet cztery sate
lity, a o to nie jest trudno na
wet w  gęsto  zabudowanym 
terenie przy dotychczasowej 
konstelacji.

W arto zwrócić uwa
gę, że zmiany po
łożenia satelitów 

zajdą tylko na trzech z sześciu 
orbit. A to oznacza, że skutki 
implementacji nowej konste
lacji będą różne w poszczegól
nych częściach świata. Biorąc 
pod uwagę przyczynę wpro
wadzenia w  życie  koncep
cji „Expandable 24”, na pew
no sporo skorzystają na tym 
wojska stacjonujące w Iraku 
czy Afganistanie. Jak to się 
odbije na widoczności sate
litów GPS w Polsce, trudno 
na razie sprecyzować. Wyni
ki symulacji widoczności sa
telitów nad Moskwą i Londy
nem, które opublikowano na 
witrynie „GPS World”, wska
zują, że Europejczycy także 
sporo zyskają na nowej kon
stelacji. 
Aby przekonać się o faktycz

nych skutkach tych zmian, 
warto przez najbliższe 12 mie
sięcy śledzić uważnie rozwój 
sytuacji, np. pobierając aktu
alne almanachy GPS i przeglą
dając je w oprogramowaniu do 
planowania misji. Aplikację te
go typu można bezpłatnie ścią
gnąć np. ze strony Trimble’a. n

Rys. 2. Planowane zmiany orbit satelitów GPS – na podstawie danych US Army
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Magellan Professional zmienia się w Ashtech

Istniejąca od lat 60. ubiegłego stulecia firma powraca 
do swojej pierwotnej nazwy Ashtech, która w wielu 
krajach kojarzona jest z nowatorskimi technologiami 
w dziedzinie rozwiązań GNSS o wszechstronnym 
zastosowaniu w gospodarce. W 2010 roku firma planuje 
zaprezentowanie wielu kolejnych innowacyjnych 
produktów przydatnych m.in. w geodezji oraz 
kartografii. 

Ashtech jest twórcą opatentowanej technologii Blade 
stosowanej we wszystkich urządzeniach GNSS tej 
marki. Najpopularniejsze produkty Astech to rozwiązania 
geodezyjne, takie jak ProMark 500, Proflex 500, 
ProMark 3RTK oraz ProMark 3. Najpopularniejszymi 
produktami w segmencie GIS są MobileMapper CX 
oraz MobileMapper 6.
Ashtech jest firmą francuską z siedzibą w Carquefou 
na południowym-zachodzie Francji, ale swoje biura ma 
rozlokowane na całym świecie. Jej przedstawicielstwa 
można spotkać w takich miastach, jak Santa Clara, Moskwa, 
Pekin czy Singapur. Posiada również sieć autoryzowanych 
dealerów. Jednym z nich jest firma Geopryzmat.
Geopryzmat od ponad 15 lat dostarcza kompleksowe 
rozwiązania dla geodezji i budownictwa. Jesteśmy 
wyłącznym przedstawicielem marki Pentax w Polsce oraz 
autoryzowanym przedstawicielem firmy Ashtech. W ofercie 
mamy tachimetry, niwelatory, odbiorniki GNSS, jak również 
sprzętowe i programowe rozwiązania GIS. Ponadto 
prowadzimy gwarancyjne i pogwarancyjne usługi serwisowe 
tachimetrów elektronicznych oraz niwelatorów Pentax 
i odbiorników GNSS Ashtech.

Wszechstronne zastosowania

Technologia Blade GNSS

Technologia Blade GNSS, będąca własnością firmy 
Ashtech, oferuje nowatorskie podejście zarówno do 
pomiarów RTK, jak i DGNSS. Zawiera opatentowane 
rozwiązania pozwalające na optymalne wykorzystanie 
sygnałów pochodzących z różnych systemów 
satelitarnych (GPS, GLONASS, Galileo). 

Dzięki swojej elastyczności technologia Blade może być 
łatwo dostosowana do systemów satelitarnych powstających 
w przyszłości. Ponadto dostępna jest dla wielu systemów 
operacyjnych i platform programowych.
Podstawowe cechy technologii Blade:
n	 trwały RTK
n	daleki zasięg RTK
n	wzmocnione działanie w przysłoniętych rejonach 

(drzewa, wysoka zabudowa)
n	Float/Fixed i Flying RTK
n	RTK pomiędzy ruchomymi odbiornikami lub ruchomą 

bazą
n	definiowane prawdopodobieństwo inicjalizacji OTF, 

inicjalizacja w różnorodnych warunkach geometrycznych 
dostępnych satelitów

n	GPS+GLONASS, GPS+SBAS i GPS+GLONASS+SBAS RTK 
(w przyszłości również Galileo)

n	autokalibracja
n	wbudowane przetwarzanie danych (VRS, FKP, MAC)
n	obsługa formatów RTCM-2, RTCM-3, CMR/CMR+, ATOM 
n	kontrola stabilności sygnałów GLONASS
n	współpraca z bazami lub odbiornikami ruchomymi 

większości producentów

Nowa nazwa marki
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ProMark 500 jest jednym z najbardziej elastycznych 
produktów marki Ashtech. Może pracować jako 
odbiornik bazowy, ruchomy RTK lub do prowadzenia 
pomiarów statycznych. Odbiornik GNSS, antena, 
modem GSM, modem UHF, moduł Bluetooth, moduł 
komunikacji i zasilania są zamknięte w solidnej 
obudowie pokrytej gumową warstwą ochronną 
zabezpieczającą przed skutkami upadków oraz 
warunkami atmosferycznymi.

ProMark 500 posiada 
wbudowany ekran graficzny 
OLED, który wyświetla 
liczbę dostępnych satelitów, 
liczbę używanych satelitów, 
status rozwiązania, 
opóźnienie poprawki, status zasilania, zasięg GSM, 
aktualne współrzędne oraz wiele innych informacji. Ten 
rodzaj komunikacji jest bardziej czytelny i zrozumiały 
dla użytkownika niż system diodowy.
Dostępny teraz odbiornik z nowym oprogramowaniem 
wewnętrznym V4 jest jeszcze szybszy, wzrosła przy tym 
stabilność pomiarów. Do najważniejszych cech nowego 
oprogramowania należą również: możliwość odbioru 
sygnału L2C, autopołączenie z ASG-EUPOS w momencie 
włączenia odbiornika oraz nowe oprogramowanie 
pomiarowe z usprawnionym tłumaczeniem na język polski. 
Urządzenie ma zapas energii pozwalający na całodzienną 

pracę. W zestawie 
z ProMark 500 
znajdują się 
dwie baterie, 
z których każda 
może pracować 
do 8 godzin 
(w zależności 
od warunków 
zewnętrznych).

ProMark 500
Wielosystemowy odbiornik GNSS (GPS + GLONASS + Galileo)

Zalety odbiornika ProMark 500:
n	100-procentowa współpraca z ASG-EUPOS – obsługa 

wszystkich formatów poprawek dostarczanych przez sieć 
stacji referencyjnych

n	75 kanałów – przygotowany do odbioru sygnałów 
z powstających systemów

n	bardzo szybka inicjalizacja  –  czas uzyskania FIX 
(od włączenia odbiornika) wynosi mniej niż 1 minutę 
(zimny start)

n	wzmocniony pomiar w trudnym terenie – teraz najnowsze 
oprogramowanie odbiornika poprawia działanie przy 
przysłonięciu anteny odbiornika

n	modem GSM w odbiorniku – lepszy odbiór poprawek 
niż w przypadku połączenia przez telefon lub modem 
wbudowany w kontroler

n	raport do ośrodków dokumentacji geodezyjnej gotowy 
w ciągu kilku sekund

n	pliki pomiarowe i konfiguracja odbiornika w 100% zgodne 
z obowiązującymi lub zalecanymi projektami wytycznych 
technicznych

n	bezpłatne i bezterminowe wsparcie naszych konsultantów, 
w tym bezpłatne aktualizacje oprogramowania nawet po 
okresie gwarancyjnym

n	3 kontrolery do wyboru – zestaw pomiarowy dostosowany 
do wymagań klienta

n	uniwersalne zasilanie – zmniejszenie kosztów 
użytkowania sprzętu, akumulatory dostępne w dowolnym 
sklepie z elektroniką

n	wodoszczelność i odporność na upadki
n	ruchoma baza i rover – technologia Ashtech pozwala na 

retransmitowanie poprawek powierzchniowych pomiędzy 
odbiornikami ruchomymi

Fast Survey – oprogramowanie terenowe kontrolera:
n	pomiar i zapis punktów wraz z trzema rodzajami 

przesunięć
n	 tyczenie punktów, linii, łuków, polilinii, elementów 

równoległych, osi głównych trasy
n	pełna swoboda wymiany danych – pliki tekstowe, DXF, 

LandXML, SHP, RW5
n	 import i praca na skalibrowanych podkładach rastrowych
n	pliki lokalizacji swobodnie wymienne pomiędzy plikami 

zadania
n	wbudowany system CAD – linie, łuki, polilinie, krzywe 

przejściowe, zarządzanie warstwami
n	przyciąganie do obiektów – wybór punktów do tyczenia 

na podstawie ich graficznych właściwości, np. przecięcia 
dwóch polilinii (kolizja)

n	definiowanie kąta elewacji, wiarygodności FIX, 
maksymalnych dokładności pomiaru dla XY oraz H, 
maksymalnych odchyłek w tyczeniu
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Odbiornik GNSS ProFlex 500 jest jednym z najbardziej 
elastycznych rozwiązań na rynku. Może być 
używany jako odbiornik bazowy lub ruchomy, a wraz 
z oprogramowaniem RTDS tworzy stację referencyjną. 
Jego elastyczność pozwala na konfigurację od L1 DGPS 
(np. baza dla GIS) aż do L1/L2 GPS+GLONASS+SBAS 
(odbiornik bazowy dla rozwiązań geodezyjnych). 
W przyszłości poprzez wgranie oprogramowania 
odbiornik będzie można aktualizować do powstającego 
systemu Galilleo. 

ProFlex 500, podobnie jak ProMark 500, wyposażony 
jest w zaawansowane algorytmy technologii Blade. Dzięki 
nim odbiornik dokonuje autokonfiguracji i wprowadza 
zaawansowane funkcje redukcji szumów i sygnałów 
odbitych. Uzyskiwane pomiary są stabilne i poprawne. 
Dodatkowo ProFlex500 może współpracować jako odbiornik 
bazowy lub RTK z dowolnymi produktami innych marek. 
W sieciach stacji referencyjnych obsługuje wszystkie rodzaje 
poprawek (VRS, FKP, MAC).
Odbiornik zamknięty jest w szczelnej obudowie wykonanej 
z aluminium, aby sprostać najtrudniejszym warunkom 
eksploatacyjnym, np. w systemach sterowania maszyn 
czy na placu budowy. Wygodne rozwiązania komunikacyjne 
dostępne w ProFlex 500 pozwalają na podłączenie 
różnorodnych urządzeń peryferyjnych. Dostępne są między 
innymi 4 porty komunikacyjne, wejście ethernetowe, 

port USB, port 
systemu sterowania 
maszyn, port 
anteny zewnętrznej, 
port na antenę 
zewnętrzną Bluetooth, 
port zasilania 
zewnętrznego.
Klienci ceniący 
niezależność mogą 
wybrać ProFlex 500 
jako stację bazową 
i ProMark 500 jako 
odbiornik ruchomy.

ProFlex 500
Wszechstronne zastosowania (stacja referencyjna, baza, rover)

Główne cechy ProFlex 500:
n	wielozadaniowość i elastyczność zastosowań (odbiornik 

RTK, odbiornik bazowy, prywatna stacja referencyjna)
n	wielostrumieniowe przesyłanie danych w czasie 

rzeczywistym – obsługa do 100 odbiorników ruchomych
n	w konfiguracji RTK 100-procentowa współpraca  

z ASG-EUPOS
n	75 kanałów – przygotowany do odbioru sygnałów 

z powstających systemów
n	bardzo szybka inicjalizacja –  czas uzyskania FIX 

(od włączenia odbiornika) wynosi mniej niż 1 minutę 
(zimny start)

n	wzmocniony pomiar w trudnym terenie – teraz najnowsze 
oprogramowanie poprawia działanie odbiornika przy 
przysłonięciu anteny 

n	zewnętrzne anteny UHF oraz modem GSM – zwiększenie 
zasięgu rozwiązania RTK oraz możliwość konfiguracji 
odbiornika bazowego przez serwer

n	uniwersalne zasilanie – zmniejszenie kosztów 
użytkowania sprzętu, akumulatory dostępne w dowolnym 
sklepie z elektroniką

n	wodoszczelna i odporna na najcięższe warunki terenowe 
aluminiowa obudowa

n	wszechstronna komunikacja – możliwość podłączania 
urządzeń peryferyjnych (systemy sterowania maszyn, 
rozwiązania nawigacji morskiej)
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W ofercie firmy 
Geopryzmat są trzy 
rodzaje rejestratorów dla 
zestawów z ProMark 500 
oraz ProFlex 500. Dwa 
z nich to produkty marki 
Ashtech: MobileMapper 6 
i MobileMapper CX 
(które są jednocześnie 
odbiornikami GPS 
klasy GIS) oraz produkt 
marki Juniper Systems: 
Allegro CX.  

Wszystkie urządzenia 
zaprojektowane są 
do pracy w surowych 
warunkach zewnętrznych, 
m.in. w niskich 
temperaturach. Zamknięte 
są w solidnych i odpornych 
na upadki obudowach. 
Projektanci dołożyli starań, 
aby wszystkie miały 
ergonomiczny kształt, 
a ustawienia klawiszy 
i wyświetlacza zapewniały 
wygodę użytkowania.
Graficzne, kolorowe ekrany 
dotykowe pozwalają na 
wyświetlanie aktywnych 
map podkładowych 
w formacie DXF 
lubrastrowych. W połączeniu 
z oprogramowaniem 
Fast Survey rejestratory 
umożliwiają dodatkowo 
wykorzystywanie 
różnorodnych opcji 
przyciągania do obiektów 
CAD.

MARKA Ashtech Ashtech Juniper Systems
MODEL MobileMapper 6 MobileMapper CX AllegroCX
System operacyjny Windows Mobile v.6 Windows CE.NET 5.0 Windows CE.NET 4.2
Procesor [MHz] 400 206 400
Pamięć wewnętrzna 128 MB – 4 GB (SD) 128 MB – 4 GB (SD) 128 MB – 1 GB (CF)
Wyświetlacz 

rozmiar [piksele] 240 x 320 240 x 320 320 x 240
dotykowy tak tak tak
kolorowy tak tak tak

Klawiatura (liczba klawiszy) 9 18 62
Wymiary [mm] 146 x 64 x 29 90 x 195 x 46 256 x 133 x 79
Waga [kg] 0,224 (z baterią) 0,48 (z baterią) 0,836 (z baterią)
Standardowe porty wejścia-wyjścia antena, Bluetooth,  

1/4 cala złącze jack (TRS)
RS-232, antena, USB, 

Bluetooth, zasilanie
2xCOM, USB, Bluetooth, 

IrDA
Opcjonalne porty wejścia-wyjścia brak brak GPS, czytnik kodów kresk.
Zaawansowane funkcje pomiarowe SiRF Star,  

technologia BLADE 
minimalizacja błędu wieloto-

ro wości sygnału, klient NTRIP
brak

Zasilanie (typ baterii) 2 x AA Li-Ion NiMH
Czas pracy [h] 10 8 20 
Temperatura pracy [°C] zestawu -20 do +60 -10 do +60 -30 to 54
Norma pyło- i wodoszczelności zestawu IPX7 IP54 IP67
Wyposażenie standardowe odbiornik, okablowanie,  

2 baterie AA, pióra zapasowe
odbiornik, okablowanie, karta 
SD 128 MB, bateria, replikator 
portów, ładowarka, etui, pasek 

na rękę, piórka dotykowe

rejestrator, bateria, 3x piórko 
dotykowe, kabel RS-232, 
PC Bluetooth dongle, folia 

ochronna, szelki

MobileMapper6, MobileMapperCX oraz AllegroCX 
Odbiorniki GIS i rejestratory

AllegroCX

MobileMapper6

MobileMapperCX

GEOPRYZMAT
ul. Wesoła 6, 05-090 Raszyn
tel. 22 720 28 44
info@geopryzmat.com, www.geopryzmat.com
wsparcie techniczne 602 337 073
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S tonex  SurvCE 
jest  instalowa
ny w obu kon

trolerach  (do wybo
ru: GEOS lub PSION 
Workabout   P ro) 
współ pracujących z no
wym odbiornikiem GNSS 
o nazwie Stonex S9. Jest 
to w istocie zaawansowa
ne  oprogramowanie  reje
stratora geodezyjnego obsłu
gującego zarówno odbiorniki 
GNSS (Global Navigation Sa
tellite System), jak i instru
menty  typu  total  station. 
Bardzo cenną cechą Stonex 
SurvCE  jest  pełna  integra
cja  pomiarów klasycznych 
i  satelitarnych oraz wspól
na baza danych, w której za
pisywane są wszystkie wy
niki, co stwarza możliwość 
ich pełnego wykorzystywa
nia w zadeklarowanym przez 
użytkownika środowisku po
miarowym. Program ma uni
wersalny charakter, rejestruje 
i przetwarza obserwacje, po
siłkując się danymi wprowa
dzanymi przez użytkownika. 
Działa w systemach operacyj
nych Windows Mobile (kon
troler GEOS) i Windows CE 
(kontroler PSION Work about 
Pro). 

W zastosowaniach kla
sycznych Stonex SurvCE po
zwala na określanie współ
rzędnych  na  podstawie 
pomiarów terenowych pod
danych redukcjom z tytułu 
refrakcji  i  krzywizny  Zie
mi,  ale  przede  wszystkim 
ze względu na poziom morza 
i lokalny współczynnik ska
li wynikający z rodzaju od
wzorowania. Zapis obliczo
nych współrzędnych wraz 

SToNEX SurvCE
Oprogramowanie Stonex SurvCE jest specjalną wersją Carlson 
SurvCE opracowaną przez firmę Carlson na zlecenie firmy 
Stonex. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami GNSS Sto
nex, w tym ze znanym S 82 i nowym modelem S9. 

z dodatkowymi informacja
mi jest dokonywany w czy
telnej i intuicyjnie zorgani
zowanej bazie danych. 
Stonex  SurvCE  posiada 

wyodrębnione moduły pod
stawowych obliczeń geode
zyjnych umożliwiające  au
tomatyzację  wielu  zadań 
terenowych,  takich  jak:  ty
czenie punktów, tyczenie li
nii, tyczenie łuków i przekro
jów, wyznaczanie wysokości 
obiektów niedostępnych, ty
czenie siatek punktów, linii 
referencyjnych, płaszczyzn 
referencyjnych. Program wy
konuje obliczenia związane 
z niwelacją trygonometrycz
ną, wyznaczaniem wysokości 
i różnic wysokości punktów.

z apisywane dane są do
stępne nie tylko w po
staci  tekstowej,  ale 

również w bardzo czytelnej 
reprezentacji graficznej (szki
cu) na wysokorozdzielczym 
ekranie rejestratora. Funkcje 
edytora graficznego umożli
wiają skalowanie, przesuwa
nie, podgląd wyświetlanych 
szkiców i obiektów oraz wy
konywanie pomiarów pomię
dzy wskazywanymi obiekta
mi na szkicu. 
Stonex  SurvCE  pozwa

la  na  prowadzenie  pomia
rów klasycznych  i pomia

rów satelitarnych we 
wspólnych 
u k ł a d a c h 
współrzęd
nych  płas
kich i wyso
kościowych. 

Dostępnych  jest  wiele  od
wzorowań, dla których moż
na  zdefiniować  parametry, 
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by wyznaczać współrzędne 
w  płaskim  układzie  użyt
kownika. W przypadku po
miarów GNSS definiowanie 
układu wysokości odbywa się 
poprzez zastosowanie odpo
wiedniego modelu odstępów 
geoidy od elipsoidy. Może do 
tego  służyć  zbiór  znakowy 
przygotowany  przez  użyt
kownika,  ale  dostępna  na 
rynku polskim wersja Stonex 
SurvCE ma wbudowany go
towy model odstępów geoidy 
od elipsoidy dla terenu Pol
ski zgodny z obowiązującymi 
w kraju instrukcjami (Geoida 
2001). 
Drugim  sposobem  zdefi

niowania układu wysokości 
jest pomiar GNSS na punk
tach posiadających wysokości 
w lokalnym układzie wysoko
ści. Program automatycznie 
wskaże dla liczby punktów 
większej niż 3 jakość modelu 
lokalnego i będzie przeliczał 
wysokości uzyskane z pomia
ru GPS do lokalnego układu 
wysokości.  Podobnie  pro
gram może wykonywać po
miary w lokalnym układzie 
współrzędnych  płaskich, je
śli użytkownik nie zna cech 
układu odniesienia lub układ 
odniesienia jest niejednorod
ny (np. układ 1965). 

S tonex SurvCE nie tyl
ko  integruje pomiary 
GNSS i klasyczne, ale 

także wszechstronnie obsłu
guje pomiary GPS RTK. Po 
wybraniu  odpowiedniego 
trybu pracy (odbiornik zdal
ny –  rover lub stacja bazowa) 
program steruje pracą odbior
nika. W trybie stacji bazowej 
Stonex SurvCE może zaini
cjować pracę stacji bazowej 
zarówno z pozycji o znanych 
współrzędnych, jak i z pozy
cji uśrednionej wyznaczonej 
w trybie autonomicznym od
biornika z określonej przez 
użytkownika  liczby  epok 
pomiarowych (lub o określo
nej dokładności współrzęd
nych). Po odłączeniu kontro
lera od stacji bazowej może 
być on przestawiony w tryb 
pracy zdalnej i wykorzystany 
z odbiornikiem przenośnym 
(rover). 

Oprogramowanie kontro
lera pozwala też na pracę od
biornika z użyciem korekcji 
stacji  referencyjnych  prze
kazywanych poprzez GSM/
GPRS  w  formacie  NTRIP 
(korekcje z pojedynczej sta
cji referencyjnej lub korekcje 
sieciowe, np. VRS). W szcze
gólności oprogramowanie jest 
przystosowane do pracy od
biorników GNSS firmy Sto
nex w sieci ASGEUPOS. 

P rogram Stonex SurvCE 
ma wbudowane funkcje 
obliczeniowe pozwalają

ce na wykonywanie transfor
macji przestrzennej Helmer
ta  czy  BursyWolfa  w  celu 
okreś lenia parametrów przej
ścia pomiędzy przestrzenny
mi układami współrzędnych 
(7  parametrów).  Kilka  do
datkowych opcji automaty
zuje obliczenia  i  tworzenie 
mapy bezpośrednio podczas 
wykonywania pomiarów te
renowych. Służy  temu sys
tem  wprowadzania  kodów 
w polach opisowych obiek
tów i umieszczania obiektów 
(punkt, linia, poligon, element 
powierzchniowy itp.) na zde
finiowanych warstwach two
rzonego szkicu. Zmiana kodu 
jest od razu widoczna na szki
cu wyświetlanym na ekranie 
rejestratora.
Stonex SurvCE oferuje też 

szereg procedur COGO oraz 
komendy  typowego progra
mu CAD pozwalające na bez
pośrednie tworzenie i edyto
wanie szkiców lub wymianę 
danych graficznych z syste
mami CAD poprzez  format 
DXF. Komunikację z progra
mami GIS (np. firmy ESRI) 
umożliwia import i eksport 
danych w formacie LandXML 
czy SHP. Program pozwala 
również na wymianę nume
rycznych modeli terenu po
wstałych zarówno w wyniku 
pomiarów klasycznych, jak 
i GNSS.

P odsumowując  cechy 
oprogramowania  Sto
nex SurvCE, należy pod

kreślić, że łączy ono funkcję 
kontrolera odbiornika GNSS 
z  funkcją  rejestratora  po

miarów klasycznych (to
tal station). Program po
zwala geodecie pracować 
w zdefiniowanym przez 
niego środowisku (układy 
współrzędnych płaskich 
i wysokościowych) na zin
tegrowanej bazie danych 
z pomiarów klasycznych 
i GNSS. Zawiera funkcje, 
które mogą być stosowa
ne zarówno w typowych 
zadaniach geodezyjnych, 
jak i pracach specjalistycz
nych (np. obsługa inwesty
cji drogowych). Wymiana 
danych z komputerowy
mi  systemami  projekto
wania poprzez format DXF 
i z systemami informacji 
o  terenie poprzez  format 
SHP daje nieograniczone 
możliwości korzystania z 
opracowań archiwalnych 
i uzupełniania ich o po
miary terenowe. 
Zastosowanie systemu 

kodowania oraz mecha
nizmu automatycznego 
łączenia punktów do 
tworzenia obiektów 
umożliwia wykonanie 
i  aktualizację  mapy 
w terenie na podstawie 
pomiarów GNSS, po
miarów klasycznych, 
materiałów archiwal
nych,  map  wektoro
wych czy rastrowych 
(możliwość  bezpo
średniej  pracy w  te
renie na wgranych do 
kontrolera cyfrowych 
mapach wektorowych 
lub rastrowych).
Obsługa  oprogra

mowania  Stonex 
Surv CE jest intuicyj
na. Oferowana na na
szym  rynku  polska 
wersja  językowa sta
nowi wspaniałe uzu
pełnienie najnowsze
go odbiornika GNSS 
– Stonex S9. Wyłącz
nym dystrybutorem 
oprogramowania 
Stonex  Surv  CE 
w Polsce jest firma 
Czerski Trade Pol
ska Sp. z o.o.

CzErSKi TraDE 
PolSKa Sp. z o.o. 
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F ast Survey  (rys.  1)  jest 
oprogramowaniem po
zwalającym na rozwią

zanie każdego zadania zarów
no dla pomiarów GPS (RTK, 
statycznych), jak i tachime
trycznych. Zaprojektowane 
zostało  tak,  aby w  jak naj
większym stopniu wykorzy
stać możliwości odbiorników 
ProMark  500  oraz  ProFlex 
500 w różnorodnych zasto
sowaniach geodezyjnych, w 
tym przy obsłudze inwesty
cji drogowych. Oprócz pro
duktów marki 
Ashtech  opro
g r a m o w a n i e 
w standardzie 
obsługuje  od
biorniki  GPS, 
tachimetry kla
syczne i robo
tyczne większoś
ci popularnych 
marek.  Dzięki 
takiemu rozwią
zaniu użytkow
nik może praco
wać na jednym 
oprogramowa
niu, wykorzy

FaST SUrVEY 
Oprogramowanie polowe Fast Survey dostarczane wraz z od
biornikami GNSS marki Ashtech (ProMark500, ProFlex500) 
łączy w sobie bogactwo funkcji i intuicyjność użytkowania. 
Obsługuje także tachimetry, dalmierze laserowe i echosondy.

stując  wiele  niezależnych 
urządzeń jednocześnie.

lSTrUKTUra MENU
Poszczególne  funkcje 

(rys. 2) programu pogrupo
wane są w zakładkach tema
tycznych. Wszystkie elementy 
działają w intuicyjny, graficz
ny sposób. Wybór funkcji po
miarowych  następuje  przy 
użyciu ekranu dotykowego, 
klawiszy funkcyjnych lub ta
bulatorów. W zależności od 
rejestratora oprogramowanie 

może być instalowa
ne zarówno w syste
mach Windows Mo
bile,  jak  i Windows 
CE z poziomym lub 
pionowym ustawie
niem wyświetlacza.

lWBUDoWaNY 
SYSTEM CaD
Fast Survey posiada 

(rys. 3) system pozwa
lający na wyświetla
nie w czasie rzeczy
wistym plików DXF 
lub skalibrowanych 
rastrów. Pozycja od

biornika widoczna jest na tle 
wgranego pliku. W systemie 
CAD możliwe jest tworzenie 
nowych warstw i zarządzanie 
właściwościami  elementów 
znajdujących się na poszcze
gólnych warstwach. Można 
rysować polilinie, okręgi, łu
ki, elementy równoległe do ist
niejących. Możliwy jest wybór 
koloru oraz symbolu wyświet
lanego obiektu (rys. 4). Wiel
kim udogodnieniem jest przy
ciąganie do obiektów – tzw. 
snapping znany z systemów 

CAD na komputerach stacjo
narnych. Funkcja ta pozwala 
na określanie punktów lub in
nych zależności geometrycz
nych na podstawie elemen
tów już istniejących. Dostępne 
opcje przyciągania to: punkt 
końcowy, punkt pośredni po
lilinii, punkt środkowy, punkt 
przecięcia, punkt prostopadły, 
styczny, środek okręgu. Są one 
szczególnie użyteczne przy ty
czeniu punktów. Kiedy np. ist
nieje konieczność wytyczenia 
kolizji dwóch elementów in
frastruktury podziemnej, wy
starczy wybrać najpierw przy
ciąganie do punktu przecięcia, 
a następnie dwie reprezentują
ce urządzenia linie. Tego ro
dzaju rozwiązanie znacznie 
przyspiesza pracę w terenie 
i pozwala na szybką reakcję 
w sytuacjach nietypowych. 
Nie ma konieczności posiada
nia współrzędnych wszyst
kich punktów lub liczenia ich 
przy użyciu funkcji COGO.

lPoMiar
Funkcje pomiarowe (rys. 5) 

wyświetlane są w trybie gra

1 2

3 4 5
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ficznym lub tekstowym. Na 
ekranie widoczne są wszyst
kie  parametry  pomiarów, 
w tym: typ rozwiązania, licz
ba satelitów, dokładność po
zioma oraz pionowa, aktual
ne współrzędne w dowolnie 
zdefiniowanym  układzie 
współrzędnych.  Położenie 
odbiornika pokazywane jest 
na tle punktów wcześniej po
mierzonych, wgranego pliku 
DXF lub rastra. Przy użyciu 
funkcji pomiarowych można 
łączyć punkty w linie, łuki, 
elementy równoległe. Funkcja 
dostępna jest z wykorzysta
niem predefiniowanych ikon 
graficznych programu.

lTYCzENiE
W Fast Survey można tyczyć 

(rys. 6) punkty, linie, łuki (de
finicja przez różne wartości), 
polilinie oraz elementy rów
noległe do zadanych. Przy ty
czeniu punktów dostępny jest 
tryb tekstowy oraz graficzny. 
Ciekawą funkcją jest również 
możliwość wyboru sposobu 
tyczenia: względem kierun
ków geograficz
nych,  azymutu 
i odległości, linii 
bazapunkt, linii 
punktpunkt . 
Można  tyczyć 
polilinie składa
jące się zarówno 
z linii prostych, 
jak i  łuków czy 
krzywych przej
ściowych. W tym 
trybie  pokazy
wane elementy 
tyczenia to miara 
bieżąca i domiar. 
W module drogo

wym można tyczyć elementy 
osi głównej trasy, a w rozbu
dowanym module drogowym 
– dowolny element zaprojek
towanej  lub  wgranej  trasy 
(rys. 7). Po wytyczeniu moż
liwe jest zapisywanie osiąg
niętych  rezultatów w pliku 
pomiarowym w celu ich póź
niejszej analizy.

lKoNFiGUraCJa 
ProGraMU 
Program  jest  bardzo  ela

styczny i pozwala na konfi
gurację wielu  parametrów 
pracy  odbiornika  GNSS. 
W  przypadku  produktów 
marki Ashtech dotyczy to 
takich elementów,  jak: ma
ska  elewacji,  prawdopodo
bieństwo inicjalizacji, mak
symalne odchyłki poziome 
i  pionowe,  tolerancje  ty
czenia dla punktów i linii. 
Przełączanie  się pomiędzy 
konfiguracją odbiornika ba
zowego, ruchomego i tachi
metru następuje przy użyciu 
jednego klawisza (rys. 8). Ka
bel komunikacyjny lub Blue

tooth pozwala podłączyć do 
rejestratora  z  programem 
również  dalmierze  lasero
we, echosondy różnych pro
ducentów (rys. 9). 

lWYMiaNa DaNYCh 
i loKalizaCJa
Import danych następuje 

w dowolnym formacie teksto
wym zdefiniowanym przez 
użytkownika w postaci pli
ku  DXF,  RW5,  LandXML, 
SHP, CSV, DAT, RW5. Można 
również wczytywać nume
ryczne modele terenu (DXF, 
LandXML,  ISPOL).  Rastry 
wczytywane są po skonwer
towaniu  ich  do  odpowied
niego formatu i podzieleniu 
na mniejsze fragmenty (do
stępne  formaty:  BMP,  JPG, 
TIFF,  GeoTIFF).  Pliki  bez 
georeferencji mogą posiadać 
zewnętrzne  pliki  tekstowe 
określające parametry wpa
sowania (rys. 10).
Pliki lokalizacji podlegają 

swobodnej wymianie pomię
dzy poszczególnymi zadania
mi w projektach. Wczytywa

ne są nie tylko jej 
parametry,  ale 
również  punk
ty  lokalizacyj
ne. W każdej lo
kalizacji punkty 
mogą być użyte 
poziomo  i  pio
nowo lub tyl
ko poziomo lub 
tylko  pionowo 
(rys.  11).  Moż
na swobodnie 
dodawać  kolej
ne  punkty  lub 
usuwać  niepo

trzebne. Raport z lokalizacji 
dostępny w języku polskim 
generowany  jest  w  sposób 
automatyczny po podłącze
niu rejestratora do programu 
GNSS Solutions. Raport doce
lowy zapisywany jest w pli
ku formatu RTF, który może 
być dowolnie modyfikowany 
w edytorach tekstu.
Fast  Survey  jest wszech

stronnym i przystępnym dla 
użytkownika oprogramowa
niem  terenowym.  Połącze
nie  funkcji  pomiarowych, 
CAD i graficznych sprawia, 
że może rozwiązać dowolne 
zadanie pomiarowe. Klienci 
firmy Geopryzmat – przy bez
płatnym  i  bezterminowym 
wsparciu technicznym oraz 
dzięki bezpłatnym aktualiza
cjom oprogramowania (gwa
rancyjnym  i  pogwarancyj
nym) –  mogą być pewni, że 
dostarczone rozwiązanie bę
dzie aktualne i funkcjonalne 
przez wiele lat.

PioTr STrzElECKi
(Geopryzmat)

6 7 8

9 10 11
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JaVaD TriUMPh-1
Autorem technologii 
JAVAD GNSS jest 
dr Javad Ashjaee, który 
ze względu na wiedzę 
i doświadczenie 
jest powszechnie 
uważany za jednego 
z najwybitniejszych 
specjalistów GNSS 
w historii. W latach 80. 
był głównym 
projektantem i autorem 
systemów GPS 
w Trimble Navigation. 
W latach 90. opracował 
rewolucyjne 
rozwiązania technologii 
GPS, czego wynikiem 
były legendarne już 
odbiorniki Ashtech. 
Obecnie firma JAVAD 
GNSS – pod kierunkiem 
dr. Javada Ashjaee – 
oferuje tradycyjnie 
już najwyższej klasy 
rozwiązania GNSS. 
INS International 
Sp. z o.o. jest jedynym 
dystrybutorem 
technologii JAVAD 
GNSS w Polsce.

N ajnowszy odbiornik 
firmy JAVAD to roz
wiązanie  innowa

cyjne, znacznie wyprzedzają
ce technicznie inne produkty 
GNSS. Sercem odbiornika jest 
chipset TRIUMPH posiadają
cy 216 kanałów, co gwarantu
je nie tylko odbiór sygnałów 

użytkowania i daje niezakłó
coną przez wystające elemen
ty linię obudowy. By zapewnić 
czysty odbiór sygnałów sateli
tarnych, TRIUMPH1 posiada 
pięć wyrafinowanych filtrów 

Błąd wielotorowości

Wykres śledzenia sygnału L5

Eliminacja błędu wielotorowości

z istniejących systemów sa
telitarnych GPS, GLONASS 
i SBAS, ale także kompatybil
ność z systemami, które dopie
ro powstają, jak np. europejski 
Galileo czy chiński Compass/
Beidou.  Ponadto  odbiornik 
posiada unikalną możliwość 
pracy w trybie RTK z niesa
mowitą prędkością 100 Hz. 
Elegancka, wytrzymała i her
metyczna obudowa zawiera 
wszystkie elementy elektro
niczne oraz bardzo solidne 
baterie zapewniające zasilanie 
na aż 20 godzin pracy. Pamięć 
wewnętrzna pozwala na reje
strację do 2 GB danych statycz
nych. Wszystkie anteny GNSS, 
UHF, GSM, Bluetooth i WiFi są 
zintegrowane wewnątrz obu
dowy, co zapewnia wygodę 

umożliwiających usunięcie 
zakłóceń nawet do 60 dB. Od
biornik wyposażony jest także 
w technologię minimalizacji 
efektu wielotorowości sygna
łów satelitarnych.
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lSPECJalNE FUNKCJE 
Do PraCY z aSG-EUPoS
lCzterozakresowy moduł 

GPRS/EDGE.
lDwie karty SIM. Zasto

sowany w odbiorniku mo
duł GPRS/EDGE umożliwia 
wykorzystanie dwóch kart 
SIM  różnych  operatorów 
GSM  jednocześnie.  Jest  to 
unikalna funkcja, nie oferu
je jej żaden inny producent. 
W terenach, w których jeden 
z  operatorów  GSM  posia
da słabe pokrycie sygnałem 
i transmisja poprawki RTK 
jest przerywana, rozwiąza
nie to umożliwia przełącze
nie się na drugiego operatora 
i kontynuację pracy.
lModuł WiFi. W terenach 

zurbanizowanych często do
stępny  jest  darmowy,  bez
przewodowy  internet. Od
biornik JAVAD TRIUMPH1 
posiada moduł WiFi umoż
liwiający  bezprzewodowe 
połączenie do tzw. hot spo
tu i dzięki  temu bezpłatną 
transmisję poprawki RTK. 
Jest to kolejna rzadko spoty
kana funkcja, dostępna tyl
ko w nielicznych odbiorni
kach.

lKoNTrolEr ViCTor
Kontroler  zarządza  pracą 

odbiornika GNSS i moduła
mi komunikacyjnymi odpo
wiedzialnymi za transmisję 
poprawek RTK, automatycz
nie łącząc się bezprzewodo
wo z odbiornikiem poprzez 
zintegrowany  moduł  Blue
tooth. Dzięki systemowi ope
racyjnemu Windows Mobile 
5.0 kontroler  stanowi  także 
platformę sprzętową dla opro
gramowania pomiarowego – 
TRACY lub SurvCE. VICTOR 
jest wytrzymały, wodoszczel
ny, pyłoszczelny i odporny na 

wstrząsy. Kontroler  spełnia 
normę IP67 i militarne stan
dardy MilStd810F dotyczące 
upadku, wibracji, wysokości, 
zanurzenia, wilgotności, pia
sku/pyłu i temperatury pracy. 
Urządzenie produkowane jest 
dla JAVAD przez firmę Juniper 
Systems, wiodącego dostawcę 
mobilnych urządzeń kompu
terowych.

loProGraMoWaNiE 
TErENoWE SurvCE
SurvCE  jest  zaawanso

wanym  graficznym  opro
gramowaniem terenowym 
przeznaczonym do zadań po
miarowych  i prac  inżynier
skich związanych z realizacją 
inwestycji. SurvCE współpra
cuje  także z  instrumentami 
optycznymi (np. tachimetra
mi elektronicznymi), co umoż
liwia wykorzystanie jednego 
kontrolera z obydwoma typa
mi urządzeń pomiarowych. 
Dostępny jest także dodatkowy 
moduł drogowy. Zapisywanie 
kodów obiektów, możliwość 
pełnej edycji w terenie i eks
port do  standardowych  for
matów wymiany danych po
zwalają sfinalizować pracę na 
etapie pomiarów polowych.

loProGraMoWaNiE 
TErENoWE TraCY
Podstawowe oprogramowa

nie pomiarowe firmy JAVAD 
zapewnia pełną obsługę od
biorników GNSS oraz standar
dowe funkcje pomiarowe i ob
liczeniowe (COGO). Ciekawą 
funkcją jest możliwość prze
prowadzenia w terenie wstęp
nych obliczeń typu postproces

Podgląd ekranu z programu SurvCE (funkcje i zapisywanie punktów)

Podgląd ekranu z oprogramowania TRACY (obsługa postprocessingu i trybu RTK)

Podgląd ekranu z oprogramowania JUSTIN

sing w celu oceny dokładności 
zarejestrowanych obserwacji.

loProGraMoWaNiE  
BiUroWE JUSTiN
Wielofunkcyjne  oprogra

mowanie biurowe służące do 
postprocessingu danych GPS 
i GLONASS. Oprogramowa
nie  JUSTIN wykonuje  post
processing danych pozyska

nych  metodami  statyczną, 
stop & go oraz kinematyczną, 
prowadząc użytkownika „od 
importu do raportu”. Oprócz 
podstawowego  zastosowa
nia dla opracowania pomia
rów geodezyjnych dostępna 
jest dodatkowa opcja z funk
cjonalnością GIS, pozwalają
ca m.in. na eksport wyników 
pomiarów do oprogramowania 
Google Earth. Inne możliwości 
to określenie elementów orien
tacji wewnętrznej kamery lot
niczej, automatyczna georefe
rencja zdjęć lotniczych, a także 
tworzenie i wsparcie dla map 
wektorowych i rastrowych.

W swojej ofercie firma JA
VAD GNSS posiada również 
odbiorniki referencyjne (AL
PHA, DELTA, SIGMA), płyty 
OEM oraz inne produkty zwią
zane z technologią GNSS, po
cząwszy od wysoko wydajnych 
radiomodemów, przez specjali
styczne oprogramowanie aż po 
eksperymentalne rozwiązania 
opracowane przez inżynierów 
technologii GNSS.

arTUr KrzYWorzEKa, 
MiChał aDaMCzYK

(iNS international)
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lEiCa ViVa
Z Leicą jest jak z mercedesem – jak raz kupisz i przekonasz się, 
że warto zapłacić więcej za komfort, solidność wykonania, nie
zawodność i zaawansowanie techniczne, to później stajesz się 
fanem marki. W terenie nie chcesz mieć nic innego, bo wiesz, 
że szwajcarska marka nie zawiedzie.
lziNTEGroWaNY? 
W PlECaKU? WYBór 
NalEżY Do CiEBiE!
Linię  odbiorników  Leica 

VIVA GNSS tworzą dwa mo
dele – GS10 i GS15. Oba in
strumenty korzystają z tych 
samych technologii pomiaro
wych: są 120kanałowe, mogą 
odbierać sygnały GPS, GLO
NASS, a w przyszłości Galileo 
i Compass, a także rejestro
wać  obserwacje  z  maksy
malną częstotliwością 20 Hz. 
Szwajcarscy inżynierowie za
stosowali w nich zaawanso
wane algorytmy obliczenio
we zapewniające najwyższą 
precyzję wyznaczania współ
rzędnych  i  komfort  pracy 
w trudnych warunkach te
renowych. Są to technologie 
SmartTrack (śledzenie sateli
tów nisko nad horyzontem), 
SmartCheck (szybka inicja
lizacja  RTK)  i  SmartRTK 
(współpraca z sieciami stacji 
referencyjnych).
Tym, co odróżnia oba mo

dele odbiorników, wskazując 
na ich zastosowanie oraz po
tencjalnych użytkowników, 
jest konstrukcja. GS10 to tra
dycyjny odbiornik GNSS, któ
ry w trybie pomiarów RTK 
wrzuca się do plecaka, z ze
wnętrzną anteną,  radiomo
demem (lub modemem GSM) 
i kontrolerem przytwierdzo
nym  do  tyczki.  Klasyczna 
konstrukcja  modelu  GS10 
sprawia, że jest on idealnym 
narzędziem do pomiarów sta
tycznych (pozwala zapisywać 
obserwacje RAW na wymien
nej karcie pamięci), podczas 
których na długotrwałe dzia

łanie warunków atmosferycz
nych wystawiamy tylko ante
nę, a odbiornik chowamy np. 
do nieprzemakalnej walizki.
Dużo  ciekawiej  prezen

tuje się model GS15. To od
biornik zintegrowany, gdzie 
w jednej obudowie mamy sen
sor GNSS, antenę, dwie wy
mienne  baterie,  pamięć  na 
obserwacje i moduły komu
nikacyjne w technologii In
tenna  (Bluetooth,  radiomo
dem  i modem GSM/GPRS). 
Odbiornik ten jest więc stwo
rzony do działania w trybie 
RTK  –  zarówno we współ
pracy z własną stacją bazo
wą (radiomodem), jak i siecią 
permanentnych  stacji  refe
rencyjnych, np. ASGEUPOS 
(modem GSM działa w odleg
łości do 50 km od punktu wy
syłającego poprawki korekcyj
ne). Zestaw pozbawiony jest 
jakiegokolwiek okablowania. 
Zamontowany na tyczce od
biornik komunikuje się z kon
trolerem  łączem Bluetooth, 
a dane mogą być rejestrowa
ne bądź w pamięci kompute
ra polowego, bądź w pamięci 
wewnętrznej odbiornika (tak
że w formacie RINEX i podda
wane postprocessingowi).

lNa SMYCzY 
KoNTrolEróW
Do  współpracy 

z  systemem  Leica 
VIVA GNSS geode
ta może wybrać je
den z dwóch kontro
lerów – Leica CS10 
i CS15. Są to nowo
czesne i rozbudowa
ne komputery polo

we, które pozwalają w terenie 
nie tylko kontrolować pracę 
odbiorników satelitarnych 
i zapisywać obserwacje, ale 
również  wykonywać  wie
le  dodatkowych  czynności 
okołopomiarowych (np. reje
strować zdjęcia mierzonych 
obiektów za pomocą wbudo
wanego aparatu cyfrowego w 
celu dołączania ich do ope
ratu). 
Obydwa modele kontrole

rów to bliźniacze konstruk
cje  z  identycznymi  podze
społami. Dzięki zastosowaniu 
szybkich  procesorów  i.MX 
ARM 533 MHz i pamięci ope
racyjnej 512 MB urządzenia te 
świetnie dają sobie radę z ob
liczeniami  i  wyświet
laniem dużych plików 
rastrowych. Płynną pra
cę gwarantuje także sta
bilny system operacyjny 
Windows CE 6.0, z któ
rym współpracuje  za
awansowane  oprogra
mowanie polowe VIVA 
SmartWorx  (więcej 
o aplikacji na s. 28). 
Jedynym elemen
tem  odróżniają
cym modele 

CS10 i CS15 jest „twardy” in
terfejs użytkownika. Ekran 
w każdym z kontrolerów jest 
duży,  dotykowy,  kolorowy 
VGA i o takich samych roz
miarach (640 x 480 pikseli), 
lecz w CS10 ma  orientację 
pionową, a w CS15 poziomą. 
Dodatkowo w tym drugim za
stosowano pełną klawiaturę 
alfanumeryczną  QWERTY 
(z podświetleniem) z trwałej 
i odpornej na ścieranie gu
my (w CS10 są do dyspozycji 
klawisze numeryczne i kur
sor).  Jest  to  propozycja  dla 
tych użytkowników, którzy 
wprowadzają  dużo  danych 
i korzys tanie z klawiatury 
wirtualnej (tak jak w CS10) 
byłoby mniej wygodne.
Można śmiało napisać, że 

CS10 i CS15 są mistrzami ko
munikacji z urządzeniami ze
wnętrznymi. To dzięki tech
nologii Intenna. Znajdziemy 

więc  tutaj  bezprze
wodowe łącza Blue
tooth  (do  przesy
łan ia  danych 
między kontro

lerem i odbior
nikiem GNSS 
czy dalmie

Zestaw 
do RTK: 

odbiornik 
VIVA GS10 

z modemem, 
anteną 

i kontrolerem 
CS10 
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atuty odbiorników ViVa
l sprawdzone technologie (smarttrack, smartcheck, smartrtk) zapewniające 
najdokładniejsze pomiary w trudnym terenie
lwszechstronne zastosowanie dzięki konstrukcji tradycyjnej Gs10 (static) lub zin-
tegrowanej Gs15 (rtk i współpraca z asG-euPos)
lmodularność i możliwość konfiguracji odbiorników według potrzeb z opcją ich 
rozbudowy w późniejszym terminie
lzastosowanie materiałów odpornych na kurz i wodę (iP67), ekstremalne tem-
peratury (od -40 do +65°c) oraz upadki

rzem laserowym)  i WLAN 
(do  korzystania  z  sieci 
komputerowej  i  łącze
nia się z internetem). Jest 
także  czytnik  kart  pa
mięci SD i CF, dzięki któ
rym można łatwo przenosić 
duże ilości danych między 
instrumentami lub do kom
putera stacjonarnego. Do dys
pozycji są wreszcie tradycyj
ne łącza przewodowe RS232, 
USB i mini USB. Kontrolery 
(w zależności od konfiguracji 
i poziomu wyposażenia) mo
gą posiadać wbudowany mo
dem GSM/GPRS do  łącze
nia się z  internetem bądź 
radiomodem TPS do zdal
nego sterowania zmotory
zowanym tachimetrem. 
Jako wyposażenie dodat
kowe geodeta może zamó
wić stację dokującą, któ
ra ułatwia i przyspiesza 
przesyłanie danych z/do 
komputera stacjonarne
go (równolegle ładowana 
jest bateria). O wbudo
wanym aparacie cyfro
wym (2 megapiksele) już 
wspominaliśmy.
Kończąc  rozdzia ł 

o  kontrolerach  VIVA, 
nie można pominąć in
formacji  o  superwy
trzymałej  konstrukcji 
komputerów. Na przy
kład obudowy nie tylko 
zapewniają  instrumentom 
pełną odporność na pył i wo
dę (zgodnie z normą IP67), ale 
także nie toną! Instrumenty 
wytrzymują upadek z 1,2 m 
na  twardą  powierzchnię. 
Obydwoma modelami moż
na pracować w ekstremal
nych temperaturach – od 
30 do +60˚C. 

lWięCEJ Niż GNSS
Odbiorniki serii Leica VIVA 

GNSS, głównie zintegrowany 
model GS15, służą nie tylko do 
tradycyjnych pomiarów RTK 
czy statycznych, ale pozwala
ją konfigurować zestawy, któ
rych w swojej ofercie nie ma 
żaden inny producent sprzętu 
satelitarnego. Mowa tutaj m.in. 
o systemie Leica SmartStation. 
To innowacyjny sposób in

tegralnego wykorzystania 
klasycznych (tachimetru) 
i satelitarnych technik 
pomiarowych. Na korpu
sie tachimetru VIVA TPS 
mocuje się wtedy odbior

nik VIVA GS15 i wyznacza 
nim współrzędne  stanowi
ska. Nie trzeba więc mierzyć 
dodatkowo z innego punktu 
pozycji wcześniejszego stano
wiska i tracić cennego czasu. 
Dane GNSS i tachimetryczne 
są integrowane w oprogramo
waniu Smart Worx VIVA zain
stalowanym w tachimetrze.
Drugim nowatorskim roz
wiązaniem na bazie VIVA 
jest  tzw.  SmartPole.  Na 
tyczce  z  lustrem  360˚ 
umieszczony jest kontro
ler VIVA CS10 lub CS15 
i odbiornik VIVA GS15. 
System  współpracu
je ze zmotoryzowa
nym tachimetrem. 
Taki zestaw pozwa
la elastycznie wybie

rać metodę pomiarów 
w  zależności  od  wa
runków  terenowych: 
tam, gdzie jest wizura 
– wyznaczać współ
rzędne tachimetrem, 
a na otwartej prze
strzeni – stosować 
odbiornik  GNSS. 

Spójność wyników z pomia
rów klasycznych i satelitar
nych gwarantuje oprogramo
wanie pomiarowe Smart Worx 
VIVA na kontrolerze.

lViVa Na PrzYSzłoŚć
Odbiorniki GNSS serii VIVA 

są przystosowane do ciąg łej 
rozbudowy o kolejne kompo
nenty. Chodzi tutaj głównie o 
możliwość odbioru sygnałów 
z powstających systemów sa
telitarnych (np. Galileo). Le
ica oferuje wiele możliwoś ci 
konfiguracyjnych,  co  ozna
cza,  że  na  początek można 
kupić tani odbiornik w wersji 
podstawowej (z możliwością 
„logowania”  obserwacji  na 
częstotliwości L1), by z cza
sem rozbudować go do wer
sji  dwuczęstotliwościowej. 
Nie trzeba też płacić od razu 
za dużą częs totliwość pomia
ru (20 Hz), można w początko
wym etapie działalności bizne
sowej korzystać z 5hercowego 
interwału zapisu danych. Po
dobnie rzecz się ma z kontro
lerami, które dostępne są nie 
tylko w 2 wersjach, ale każ
da z nich w 4 konfiguracjach 
sprzętowych. Szukając jeszcze 
oszczędności, można w reje
stratorze zastosować aplikację 
SmartWorx VIVA w wydaniu 
Lite – posiadającym wszystkie 
funkcje niezbędne do prowa
dzenia pomiarów geodezyj
nych, okrojonym z zaawan
sowanych  narzędzi,  ale  za 
to tańszym od standardowej 
wersji programu. W dowolnej 
chwili można przejść na pełną 
wersję aplikacji.

MiChał MiKołaJCzYK 
(lEiCa GEoSYSTEMS)

Odbiornik VIVA GS15 
i tachimetr TPS 1200, 
czyli SmartStation

VIVA GS15 
po rozłożeniu 
na części
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lNoWa oDSłoNa
Liczne  zmiany  informa

tyczne i stylistyczne sprawi
ły, że oprogramowanie polo
we Leica stało się w nowym 
wydaniu bardziej przyjazne 
dla  użytkownika.  Modyfi
kacje zastosowane w Smart
Worx  uwzględniają  uwagi, 
spostrzeżenia i sugestie geo
detów, które poznano w ba
daniach marketingowych 
przeprowadzonych przez ze
wnętrzną firmę. Wprowadze
nie nowego układu graficzne
go z czytelnymi podziałami 
ekranu na poszczególne sek
cje  informacyjne,  zastoso
wanie łatwych w identyfika
cji ikon oraz przyjemnej dla 
oka kontrastowej kolorysty
ki sprawiło, że wzrok geode
ty korzystającego przez cały 
dzień z programu nie męczy 
się, a tym samym poprawia 
się komfort działania. Ujed
nolicony i zestandaryzowany 
pasek statusu pozwala szybko 
odczytywać informacje o sta
nie pracy urządzeń podłączo
nych do kontrolera.
Menu programu sterujące

go pracą odbiorników GNSS 
i  tachimetrów Leica uległo 
bardzo poważnym modyfi

lEiCa 
SmartWorx 
ViVa 
Nowym oprogramowaniem polowym SmartWorx VIVA
Leica Geosystems odbiera argumenty wszystkim tym, którzy 
do tej pory krytykowali aplikacje sterujące pracą szwajcarskich 
instrumentów. Program jest łatwiejszy w obsłudze, a grafika 
bardziej przejrzysta i nowoczesna.

kacjom.  Informatycy  ogra
niczyli do minimum liczbę 
pojawiających  się  ekranów 
i zakładek, a używane w nich 
słownictwo  jest  zrozumia
łe nawet dla osoby nieobytej 
z technologiami satelitarny
mi. Te zmiany sprawiają, że 
aplikację obsługuje się intui
cyjnie, a poznanie  jej moż
liwości  odbywa  się  szybko 
i  bezproblemowo.  Pomaga 
w tym m.in. logicznie ułożo
ne menu, zastąpienie rozwija
nych menu ikonami i polami 
wyboru oraz dodanie komu
nikatów głosowych.  Jedno
cześnie podobieństwo do star
szej wersji programu jest na 
tyle widoczne, że użytkow
nicy poprzedniego wydania 
z łatwością „przesiądą się” na 
Leica SmartWorx VIVA. Na
prawdę warto.

lBaza DaNYCh 
– WSPólNa 
Dla WSzYSTKiCh
Czym jest Leica SmartWorx 

VIVA? Wydawać by się mogło, 
że to tradycyjne oprogramo
wanie  polowe,  które  służy 
do konfiguracji i sterowania 
pracą wszystkich elektronicz
nych instrumentów pomia
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rowych Leica, a także urzą
dzeń innych producentów. To 
prawda, ale w rzeczywistości 
jest to potężna platforma pro
gramowana instalowana na 
kontrolerach polowych (VIVA 
CS10 i CS15), która integruje 
pomiary geodezyjne. Ozna
cza to, że geodeta do realizacji 
pomiarów klasycznych i sa
telitarnych wykorzystuje to 
samo narzędzie informatycz
ne. Może swobodnie przeno
sić pliki z robotami między 
instrumentami,  korzystać 
w tachimetrze z danych za
pisanych  przez  odbiornik 
GNSS. Dla końcowego użyt
kownika  to  wygoda  pracy, 
jednorazowy proces uczenia 
się obsługi oprogramowania 
i gwarancja kompatybilnoś
ci  rejestrowanych  danych. 
Warto podkreś lić, że format 
zapisu danych w SmartWorx 
VIVA jest zgodny ze znanym 
Systemem 1200.
SmartWorx VIVA występu

je w dwóch wersjach – stan
dardowej  i  Lite.  Odróżnia 
je,  oprócz  okrojonego  me
nu,  kolorystyka  interfejsu 
i... cena zakupu. Wersja Lite 
przeznaczona  jest dla osób 
z ograniczonymi środkami fi
nansowymi lub dla tych, któ
rzy w swojej pracy nie wyko
rzystają dużych możliwości 
wersji standardowej.

lKrEaTor DoBrY  
Na WSzYSTKo
Jedną z najważniejszych za

let aplikacji Leica Smart Worx 
VIVA jest wspomniana wcześ

niej łatwość obsługi. Przyczy
niają się do tego tzw. kreatory, 
które prowadzą użytkowni
ka przez poszczególne etapy 
ustawień sprzętu. Zadają do
bre pytania w odpowiednim 
czasie i dbają o wprowadze
nie adekwatnych zmian. Do 
dyspozycji jest kilka kreato
rów. Pierwszym jest startup, 
czyli zestaw ułatwiający zało
żenie nowego pliku z robotą. 
System podpowiada, że nale
ży podać nazwę pliku, wpro
wadzić ewentualny opis do
datkowy czy wskazać miejsce 
zapisywania obserwacji (pa
mięć wewnętrzna odbiornika 
GNSS, karta pamięci SD lub 

CF). W tym miejscu uzys kamy 
także pomoc w kwestii wybo
ru pliku z listą kodów, pliku 
CAD do wyświetlania na ma
pie czy zdefiniowania układu 
współrzędnych.
Niezwykle istotny jest krea

tor połączeń. Służy on do de
finiowania  i  zapisywania 
najczęściej stosowanych połą
czeń kontrolera z urządzenia
mi zewnętrznymi (odbiorni
kami GNSS, tachimetrami czy 
internetem przez Blue tooth, 
USB czy RS232) i używanych 
do tego celu rozwiązań (np. 
wewnętrzny modem  GSM, 
zewnętrzny radiomodem, ze
wnętrzny telefon z Bluetooth). 
Poprawne ustawienia para
metrów komunikacji kontro
lera z odbiornikiem GNSS to 
warunek konieczny do po
prawnego działania zestawu 
pomiarowego. Wielu  użyt
kowników miało do tej pory 
z  tym problemy. Procedura 
definiowania połączeń  jest 

teraz w dużej mierze zauto
matyzowana.
Kolejny  jest  kreator  kon

figuracji  RTK.  Pozwala  on 
wprowadzić parametry pracy 
odbiornika ruchomego, w tym 
sposób  odbioru  poprawek 
RTK (radiomodem z własnej 
stacji bazowej, NTRIP z sie
ci stacji referencyjnych, także 
ASGEUPOS) oraz ich rodzaj. 
Operator może między inny
mi zdefiniować rodzaj zapisy
wanych danych (współrzęd
ne i obserwacje RAW). System 
posiada identyczny kreator do 
ustawiania parametrów pracy 
stacji bazowej.
Wszystkie  najważniej

sze ustawienia można zapi
sać w tzw. stylach pracy. Są 
to znane użytkownikom in
strumentów  Leica  System 
1200  pliki  konfiguracyjne, 
które przyspieszają rozpoczę
cie pracy przy używaniu róż
nych instrumentów i technik 
pomiarowych. W zdefinio

waniu  stylu pracy  również 
pomoże kreator.

lNa MaPiE 
WSzYSTKo WiDać
W oprogramowaniu polo

wym SmartWorx VIVA  nie 
mogło oczywiście zabraknąć 
prezentacji danych w posta
ci mapy. W nowym progra
mie została ona wzbogacona 
o możliwość stosowania pli
ków wektorowych DXF jako 
podkładów mapowych. War
to podkreślić, że mechanizm 
ich wyświetlania na ekranie 
polega na „linkowaniu” z ze
wnętrznego pliku bez koniecz
ności dodawania do pliku pro
jektu i zbędnego powiększania 
rozmiarów roboty. Mapa jest 
w pełni interaktywna. Moż
na na niej wskazywać obiekty 
(punkty pomierzone, punkty 
dodane ręcznie, osnowa, linie, 
okręgi, powierzchnie, stano
wiska, nawiązania) i odczy
tywać  ich właściwości oraz 
wybierać z niej punkty do ty
czenia. Geodeta jest w stanie 
definiować style poszczegól
nych obiektów, zmieniać ko
lory i grubości linii, określać 
podział na warstwy, powięk
szać i pomniejszać obraz, prze
suwać go, a nawet wyświetlać 
widok panoramiczny. 

lWłĄCz i PraCUJ 
z aSG-EUPoS
Leica SmartWorx VIVA po

zwala szybko i łatwo konfigu
rować odbiorniki GNSS (serii 
VIVA – GS10 i GS15) do po
miarów RTK we współpracy 
z siecią ASGEUPOS. Wyko
rzystując wcześniej opisane 
kreatory połączeń i konfigu
racji RTK, użytkownik poda
je model instrumentu, sposób 
odbioru poprawek korekcyj
nych (internet NTRIP), a tak
że ich rodzaj (z pojedynczej 
stacji – RTCM lub sieciowe 
– FKP, MAC) i format (RTCM 
2.x, 3.0, CMR, CMR+). Po za
pisaniu tych ustawień w stylu 
pracy rozpoczęcie pomiarów 
RTK z ASGEUPOS będzie 
wymagało zaledwie czterech 
kliknięć w ekran kontrolera.

MaCiEJ BorNoWSKi 
(lEiCa GEoSYSTEMS)
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U żytkownicy szwajcar
skich instrumentów 
pomiarowych  Leica 

Geosystems – a w szczegól
ności odbiorników serii VI
VA GNSS i GPS1200 – mogą 
już zapomnieć o wykonywa
niu koszmarnych zestawień 
tysięcy  punktów.  Od  nie
dawna mają  do  dyspozycji 
aplikację w oprogramowaniu 
SmartWorx o nazwie „ASG 
EUPOS RTK Exporter”  do 
automatycznego generowania 
raportów z pomiarów RTK. 
Narzędzie to zostało przygo
towane  specjalnie  dla  pol
skich geodetów. Dzięki temu 
tworzony przez nie dokument 
spełnia wymagania wstępne
go projektu załącznika do wy
tycznych technicznych G1.12 
„Pomiary satelitarne oparte 
na systemie precyzyjnego po
zycjonowania ASGEUPOS”. 
Oznacza  to,  że  tak przygo
towane  zestawienie  może 
być wydrukowane, dołączo
ne  do  operatu  techniczne
go i bezproblemowo złożone 
w każdym ośrodku do
kumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej w kra
ju. Program zdecydowa
nie skraca czas przygo
towania  dokumentacji 
technicznej z pomiarów 
RTK z ASGEUPOS.

N arzędzie  do  ge
nerowania ra
portów jest inte

gralną  częścią  aplikacji 
SmartWorx – oprogramo
wania polowego instalo
wanego w kontrolerach 
(także w tachimetrach se
rii TPS1200). To właśnie 
na nich, już bezpośrednio 
w terenie, można stworzyć 
dokument podsumowujący 

raPorTY rTK 
Jeszcze do niedawna najbardziej żmudną czynnością w pomiarach RTK 
z ASGEUPOS było... przygotowanie odpowiedniego raportu dołączane
go do operatu oddawanego do PZGiK. Geodeci często ręcznie tworzyli ze
stawienia tabelaryczne współrzędnych, danych do transformacji układów 
współrzędnych, wpisywali nazwy odbiorników, daty, miejsca pomiaru, kie
rując się przy tym wytycznymi GUGiK. Nadszedł czas na zmiany.

wyniki pomiarów. Umiejsco
wienie narzędzia w rejestra
torze (a nie np. w komputerze 
biurowym) ma swoje logicz
ne uzasadnienie. Większość 
modeli kontrolerów Leica (np. 
RX1250, CS10, CS15) ma moż
liwość łączenia się z interne
tem (np. przez Bluetooth lub 
WiFi). Geodeta po zakończe
niu  pomiaru może  bez  ko
nieczności powrotu do biura 
wysłać mailem gotowe zesta
wienie, by kameraliści jak naj
szybciej dołączyli je do opera
tu technicznego lub poddali 
wstępnej kontroli.
Obsługa generatora rapor

tów RTK została uproszczona 
do minimum. Geodeta musi 
jedynie wskazać odpowied
ni obiekt pomiarowy. Stwo
rzony dokument zapisywany 
jest w formacie TXT (teksto
wym) lub HTML. Pierwszy 
można łatwo poddawać edy
cji i wprowadzać uzupełnie
nia w dokumencie (np. dodać 
logo firmy). Drugi wyświetla 

się w każdej przeglądarce in
ternetowej,  ma  przejrzystą 
i czytelną strukturę tabela
ryczną, jest przygotowany do 
drukowania i dołączania do 
operatu.

J ak już wspomniano, treść 
wygenerowanego w kon
trolerach  Leica  raportu 

jest zgodna z wymaganiami 
Wytycznych technicznych 
G1.12. W rozdziale V „Wyko
nywanie satelitarnych pomia
rów w czasie rzeczywistym 
w  systemie  ASGEUPOS” 
w paragrafie 24 „Dokumen
tacja techniczna z pomiarów 
metodą RTK” autorzy doku
mentu określają, co ma zawie
rać dokumentacja techniczna 
zasobu  bazowego,  użytko
wego i przejściowego. Raport 
wygenerowany w kont rolerze 
Leica  uwzględnia  wszyst
kie elementy wyszczególnio
ne w wytycznych. Są więc 
szczegółowe dane użytego do 
pomiaru odbiornika ruchome

Generator raPortów 
z Pomiarów rtk w asG-euPos
współpracuje z odbiornikami lei ca 
serii GPs1200 i leica ViVa. instalo-
wany jest na kontrolerach:
l leica serii GPs1200 – rX1250,
l leica serii ViVa Gnss – cs10 
i cs15.
najważniejsze korzyści ze stosowa-
nia generatora raportów rtk:
l zastąpienie pracochłonnego 
przygotowania zestawień tabela-
rycznych automatycznym procesem 
sprowadzającym się do wciśnięcia 
kilku przycisków na klawiaturze 
kontrolera,
l pełna zgodność treści z formal-
nymi wymogami GuGik zawartymi 
w wytycznych technicznych G-1.12,
lmożliwość natychmiastowego do-
łączania wydrukowanych raportów 
do oficjalnych operatów technicznych 
składanych w ośrodkach dokumenta-
cji geodezyjnej i kartograficznej,
lmożliwość wygenerowania ra-
portu w tachimetrze – wspólna 
baza danych i aplikacja stosowana 
w GPs i tPs pozwala tworzyć raport 
z danych satelitarnych z poziomu 
tachimetru, 
l bezbłędność opracowanego doku-
mentu wynikająca z wyeliminowa-
nia „czynnika ludzkiego”, który jest 
głównym źródłem pomyłek,
l elegancka forma i przejrzysty 
układ pozwalają szybko analizować 
dane i wychwytywać ewentualne 
błędy pomiarowe.

go i anteny (producent, model, 
numer seryjny), typ wykorzy
stywanych poprawek różnico
wych ASGEUPOS (np. VRS) 
i nazwa stacji, z której były 
pobierane, zastosowany układ 
współrzędnych, odwzorowa
nie, zestawienie tabelaryczne 
punktów dostosowania trans
formacji oraz wykaz uśrednio
nych współrzędnych płaskich 
i wysokoś ci oraz ich różnic dla 
dwukrotnego pomiaru punk
tu z podaniem wyników dla 
każdego pomiaru.

KrYSTiaN PorTaSiK 
(lEiCa GEoSYSTEMS)
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z eno z Elei, zwany też 
Zenonem,  jest  twór
cą  kontrowersyjnych 

paradoksów  ruchu.  Jeszcze 
na pół wieku przed narodze
niem Chrystusa jego wywody 
o Achillesie i żółwiu, strza
le, stadionie oraz dychotomii 
próbowały dowieść, że ruch 
w świecie,  który postrzega
my, jest jedynie złudzeniem, 
niemożliwym w rzeczywisto
ści. A jednak... to nieprawda. 
Leica, jakby na dowód błędu 
w retoryce Zenona, nazwała 
jego imieniem swój najnow
szy produkt – ręczny odbior
nik  GPS GIS,  który  potrafi 
nie  tylko zapisać  rzeczywi
sty ruch obiektu, ale również 
przedstawić go w postaci obra
zów, udowadniając, że był jak 
najbardziej rzeczywisty.

l eica Zeno  to  ręczny  od
biornik  GPS,  stworzony 
z myślą o szybkich pomia

rach terenowych. Rejestrowa
ne  przez  niego  informacje, 
w  szczególności  dane  geo
przestrzenne  (pozycja), wy
korzystywane są do aktualiza
cji baz danych geograficznych 
GIS bezpośrednio w terenie. 
W przypadku takich instru
mentów na pierwszym miej
scu nie stawia się dokładności, 
lecz mobilność, łatwość obsłu
gi, rozbudowane możliwości 
oprogramowania pomiarowe
go, które pozwala zapisywać 
dane atrybutowe mierzonych 
obiektów, wytrzymałość na 
warunki zewnętrzne czy wy
dajne zasilanie wystarczające 
na cały dzień pracy. Leica Ze
no spełnia wszystkie te wy
magania.
Instrument ten występuje 

w dwóch wersjach – Zeno 10 
i Zeno 15. Oba modele korzy

lEiCa zENo 
Zeno z Elei to twórca dialektyki – sztuki prowadzenia sporów, którą rozumiał 
jako wykazywanie na drodze samego zestawiania pojęć prawdy własnej i cu
dzego fałszu. Dlaczego więc szwajcarscy specjaliści od brandingu nazwali naj
nowszy odbiornik Leica GPS GIS imieniem tego filozofa? Można postawić tezę, 
że na przekór jego dowodom na niemożność istnienia wielości rzeczy i ruchu. 

stają  ze wspólnej platformy 
sprzętowej. W przypadku od
bioru sygnałów satelitarnych 
jest  to  14kanałowy  sensor 
GNSS, który pozwala rejestro
wać sygnały na częstotliwoś
ci L1 (kod i faza) z satelitów 
GPS i GLONASS oraz SBAS 
(np. EGNOS) z częstotliwoś
cią do 5 Hz. Oprogramowa
nie odbiornika odczytuje po
prawki RTCM (2.x, 3.0, CMR, 
CMR+), co pozwala wykony
wać pomiary DGPS w czasie 
rzeczywistym z błędem nie 
większym niż 0,4 m. Ci, któ
rzy chcą osiągać lepsze wyni
ki dokładnościowe, mogą re
jestrować obserwacje fazowe 
L1.  Po  ich  postprocessingu 
w oprogramowaniu biurowym 
Leica Zeno Office dokładność 
osiąga poziom 10 mm + 2 ppm. 
Sensor GNSS jest zintegrowa
ny z anteną i kontrolerem. By 
podnieść dokładność pomia
rów  lub  móc  je  prowadzić 
w trudnym terenie (np. w za
drzewieniu), można podłączyć 
antenę zewnętrzną.

o ba modele odbiorni
ka pracują pod kont
rolą systemu opera

cyjnego Windows CE 6.0. Ta 
stabilna platforma jest prosta 
w obsłudze i ma jedną waż
ną zaletę – posiada wiele na
rzędzi  biurowych  (edytor 
tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
klient poczty elektronicznej), 
przydatnych w czasie pomia
rów w terenie. Pozwala to np. 
szybko  stworzyć  dokument 
tekstowy i wysłać go mailem 
do biura). 
Do prowadzenia pomiarów 

Leica proponuje aplikację Zeno 
Field. Bazuje ona na znanym 
prawie wszystkim użytkow
nikom GIS oprogramowaniu 

ArcPad firmy ESRI. Jest to na
rzędzie bardzo  łatwe w ob
słudze, a zarazem posiadające 
duże możliwości pomiarowe. 
Pozwala nie tylko rejestrować 
współrzędne (m.in. w trybie 
DGPS), ale również tworzyć 
bazy danych GIS, wprowadzać 
definicje mierzonych obiek
tów wraz z ich atrybutami 
(także ze zdjęciami z wbudo
wanego w Zeno aparatu cyfro
wego 2 Mpx i notatkami gło
sowymi nagrywanymi dzięki 
wewnętrznemu mikrofono
wi) i wyświetlać je w postaci 
map. Aplikacja współpracuje 
też z urządzeniami zewnętrz
nymi (np. dalmierzami lasero
wymi), a nawet pomaga w do
tarciu do konkretnego punktu 
(nawigacja). Obsługuje pliki 
bazodanowe shape.

z a  sprawne  działanie 
wszystkich programów 
i wyświetlanie dużych 

podkładów rastrowych w Ze
no Field odpowiadają szybki 
procesor i.MX ARM 533 MHz 
i duży zasób pamięci operacyj
nej (512 MB). Dane pomiarowe 
można zapisywać bądź w nie
ulotnej pamięci  flash 1 GB, 
bądź  na  wymiennej  karcie 
SD lub CF. W przypadku tego 
drugiego sposobu ułatwione 
jest przenoszenie danych do/z 
komputera biurowego lub mię
dzy instrumentami. Użytkow
nik ma do dyspozycji jeszcze 
kilka innych sposobów trans
misji.  Jeśli  danych  jest  na
prawdę dużo, można skorzy
stać ze stacji dokującej, portu 
kablowego USB lub RS232. 
Gdy nie zależy nam na szyb
kości transferu, a nie chcemy 
plątać się w kablach, warto 
skorzystać z bezprzewodowe
go Blue tooth lub WLAN. W te

renie mogą one służyć do łą
czenia się z internetem.

a teraz o różnicach między Zeno 10 a Zeno 15. 
W jednym i w drugim 

odbiorniku zastosowano taki 
sam wyświetlacz – dotykowy, 
kolorowy, podświetlany, VGA, 
o rozmiarach 640 x 480 pik
seli. W pierwszym ułożono go 
jednak w pionie, a w drugim 
– w poziomie. Zeno 10 posiada 
tylko klawiaturę numeryczną 
i kursor. W Zeno 15 jest dodat
kowo pełna klawiatura alfanu
meryczna QWERTY. Można 
więc wybrać odbiornik według 
swoich potrzeb i upodobań – 
jeśli zależy nam na niedużych 
rozmiarach i jesteśmy w stanie 
zaakceptować konieczność ko
rzystania z klawiatury wirtu
alnej (ekranowej), weźmiemy 
„10 kę”,  jeżeli  zaś  wprowa
dzamy dużo opisów i chcemy 
mieć do dyspozycji pełną kla
wiaturę, a przy tym nie prze
szkadzają nam nieco większe 
gabaryty, śmiało wybierzmy 
„15kę”.
Na koniec podkreślmy jesz

cze najwyższą solidność wy
konania – element, z którego 
słynie Leica. Obudowa odbior
nika wykonana jest z twarde
go i odpornego na uszkodzenia 
plastiku. Sprzęt jest gotowy do 
pracy w deszczu i dużym za
pyleniu (spełnia normę IP67). 
Krótko mówiąc – podważa pa
radoksy Zenona z Elei.

raDoSłaW zYCh 
(lEiCa GEoSYSTEMS)

Zeno 15 w stacji dokującej
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zestawienie geodezyjnych odbiorników GNSS

o szybkim  wzroście 
popularności tanich 
odbiorników z Chin 

pisaliśmy w relacjach z Inter
geo już w 2006 roku. Dotych
czas w ofercie polskich dys
trybutorów  znajdowały  się 
wyłącznie tachimetry tego ty
pu, ale sytuacja zmieniła się 
we wrześniu ubiegłego roku, 
gdy spółka GPS.PL wprowa
dziła do sprzedaży odbiorni
ki CHCNav X90 przeznaczo
ne przede wszystkim do prac 
geodezyjnych w czasie rzeczy
wistym. I choć ich wygląd do 
złudzenia  przypomina wy
brane produkty Trimble’a, to 
tabele na kolejnych stronach 
nie pozostawiają wątpliwoś
ci, że jest to sprzęt z niskiej 
i średniej półki. Odbiorniki te 
śledzą bowiem tylko od 28 do 
54 kanałów na maksymalnie 
dwóch częstotliwościach GPS. 
Z drugiej strony współpracują 
z ASGEUPOS, a w wersji PRO 
odbierają  także  GLONASS, 
więc dla wielu geodetów bę
dą to osiągi w pełni satysfak
cjonujące. 
Warto  podkreślić,  że  na 

ubiegłorocznych targach In
tergeo chińska myśl satelitar
na reprezentowana była nie 
tylko przez CHCNav. Jeśli za
interesowanie tańszymi od

Na KażDĄ 
KiESzEń i GUST
Tegoroczne zestawienie 38 serii odbiorników powinno ucie
szyć wszystkich geodetów. Wśród 22 nowości, które pojawiły 
się na polskim rynku, znalazły się bowiem nie tylko urzą
dzenia najwyższej klasy, lecz także ich tańsze odpowiedniki 
długo oczekiwane przez mniej zasobnych klientów. 

biornikami na polskim rynku 
okaże się spore, to być może 
w  kolejnych  zestawieniach 
NAWI pojawi się więcej egzo
tycznych marek. 
Opisując  tańsze nowości, 

nie  sposób  nie  wspomnieć 
o urządzeniu Azus Star (wcze
śniej znanym pod nazwą L1 
Static),  tym bardziej  że  jest 
ono  rodzimej  konstrukcji. 
Ten 14kanałowy odbiornik 
jednoczęstotliwościowy prze
znaczony  jest do pomiarów 
statycznych, także we współ
pracy z ASGEUPOS. Urządze
nie może opcjonalnie odbierać 
także sygnał GLONASS.

o ile w zeszłorocznym 
NAWI nie uświad
czyliśmy ani jednej 

nowej marki, to w tym roku 
jest ich aż pięć! Oprócz wspo
mnianych wcześniej odbiorni
ków Azus i CHCNav na polski 
rynek zawitali także: GeoMax, 
Javad oraz Stonex. GeoMax to 
szwajcarska firma, która po
dobnie jak Leica Geosystems, 
należy do szwedzkiej grupy 
Hexagon. Jako że renoma spół
kimatki zobowiązuje, ofero
wany przez nią ZGP 800 jest 
typowym urządzeniem z wyż
szej półki. Śledzenie 72 sygna
łów na dwóch kanałach GPS 

i GLONASS z częstotliwością 
do 5 Hz za nieco ponad 30 tys. 
wydaje się być interesującym 
kompromisem pomiędzy ce
ną a jakością sprzętu. Wyłącz
nym dystrybutorem odbiorni
ka GeoMax jest Szwajcarska 
Precyzja. 
Kolejna nowa marka w te

gorocznym zestawieniu to 
kojarzony  z  odbiornikami 
o  charakterystycznych,  ja
skrawozielonych barwach Ja
vad GNSS. Nazwa  jest  jesz
cze w Polsce mało znana, ale 
urządzenia te już kilka lat te
mu zyskały w wielu rozwinię
tych krajach wysoką renomę. 
Są one firmowane nazwiskiem 
Irańczyka Javada Ashjaee, któ
ry zaraz po studiach wyemi
grował do Stanów Zjednoczo
nych, gdzie najpierw pracował 
dla Trimble’a, następnie zało
żył  firmę  Ashtech,  później 
współpracował z Topconem, 
a w końcu w 2006 r. założył 
Javad  GNSS.  Warto  dodać, 
że  urządzenia  tej marki  ja
ko pierwsze oferowały odbiór 
sygnału GPS L5. Szybki rzut 
oka na tabelę potwierdza, że 
importowany na polski rynek 
przez  INS  International od
biornik  Javad Triumph1  to 
bez wątpienia sprzęt najwyż
szej klasy.

Nie inaczej jest w przypad
ku kolejnej nowej marki, jaką 
jest Stonex. Ta brytyjska firma 
była wśród geodetów znana 
dotychczas wyłącznie z nie
drogich,  ale  przyzwoitych 
tachimetrów. Odbiornik S9 
GNSS jest jednak zupełnym 
zaskoczeniem, gdyż w tego
rocznym zestawieniu uplaso
wał się, bez najmniejszej wąt
pliwości, w ścisłej czołówce 
najlepszych odbiorników.

S pośród  marek  dobrze 
znanych  na  polskim 
ryku najwięcej nowoś

ci wprowadziła Leica Geosy
tems. W jej aktualnej ofercie 
nie znajdziemy już ani jednego 
urządzenia opisanego w ubieg
łorocznym NAWI. Wszystkie 
zostały zastąpione produkta
mi z serii Leica VIVA oraz od
biornikiem CS09, które miały 
swoją premierę we wrześniu 
2009  r. na  targach  Intergeo. 
Najprostszym modelem  jest 
CS09. W porównaniu z serią 
VIVA charakteryzuje go uboż
sze oprogramowanie kontrole
ra, inny model rejestratora oraz 
anteny, a także mniejsza liczba 
obsługiwanych sygnałów i sys
temów nawigacji.  

dokończenie na s. 41
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Ashtech Ashtech Ashtech AZUS
MODEL ProMark 3 ProMark 500 ProFlex 500 Star
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2005 2008 2009 2010
ŚLEDZOnE SYGnaŁY GPS (faza L1, kod C/a),  

waaS, EGnOS
GPS (faza L1/L2/L2C,  

kod C/a i P), GLOnaSS (L1/L2),
waaS, EGnOS 

GPS (faza L1/L2/L2C/L5,  
kod C/a i P), GLOnaSS (L1/L2), 

Galileo, waaS, EGnOS

GPS (faza L1, kod C/a), 
GLOnaSS + GPS (opcja)

LiCZBa KanaŁÓw 14 75 75 14 (opcja: 8 GPS + 6 GLOnaSS)
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi [Hz] 1 20 20 1
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja brak danych brak danych brak danych 75/45/nie dotyczy
iniCJaLiZaCJa rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat. + dyn. nie dotyczy 2 (odległość <20 km) 2 (odległość <20 km) nie dotyczy
DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości 

statyczna [mm + ppm] 5 + 1/10 + 2 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 <10/<20
(w POZGEO i  POZGEO D) 

rTK [mm + ppm] nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy 
DGPS [m] <1,0 0,25 0,4  nie dotyczy

ZaSiĘG PraCY rTK [km]
radiomodem nie dotyczy zależy od modemu zależy od modemu nie dotyczy
modem GSM nie dotyczy zależy od modemu zależy od modemu nie dotyczy

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG–EUPOS tak tak tak tak
FOrMaT rTK (wersja rTCM) nie dotyczy 2.3, 3.1, CMr, CMr+ 2.3, 3.1, CMr, CMr+ nie dotyczy
raDiOMODEM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny nie dotyczy
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny nie dotyczy
TranSMiSJa GPrS tak tak tak nie dotyczy
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia rS-232, 2 USB, 

Bluetooth
rS-232, rS-422, USB, 

Bluetooth
rS-232, rS-422, USB, 

Bluetooth, Ethernet
rS-232

OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia brak brak brak brak
ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 128-1000 (SD) 128, rozszerzalne przez USB 128, rozszerzalne przez USB 2 GB (SD), pamięć nadmiarowa 10x
wyświetlacz 320 x 240 pikseli wyświetlacz graficzny OLED wyświetlacz graficzny OLED dioda LED
klawiatura (liczba klawiszy) 20 3 3 2 przyciski
wymiary [mm] 195 x 90 x 46 228 x 188 x 84 215 x 200 x 76 44 x 84 x 120
waga [kg] stacja bazowa (z anteną)/zestaw ruchomy (z anteną) ok. 1/ok. 1 ok. 1,4/ok. 1,4 ok. 2,1/ok. 2,1 0,40/nie dotyczy

rEJESTraTOr zintegrowany MobileMapper CX/6/allegro CX MobileMapper CX/6/allegro CX zintegrowany
system operacyjny/procesor [MHz]/pamięć wewnętrzna [MB]/
karty pamięci (rodzaj) [MB]

własny/brak danych/ 
128/SD

windows CE.nET lub Mobile 5.0/
brak danych/do 4 GB/SD

windows CE.nET lub Mobile 5.0/
brak danych/do 4 GB/SD

 brak danych/brak danych/ 
pamięć nieulotna nVM 

oprogramowanie specjalistyczne pomiar punktów, linii, powierzchni 
z atrybutami, pomiar z offsetem, 
kompas, prędkościomierz, kompu-

ter pokładowy

FastSurvey PL – tyczenie, 
transformacje, COGO, advanced 
road Construction, moduł total 
station, real Time Data Server

FastSurvey PL – tyczenie, 
transformacje, COGO, advanced 
road Construction, moduł total 
station, real Time Data Server

aZUS Data Transfer: 
przetworzenie zbiorczego pliku 
binarnego w sesje pomiarowe 

rinEX
format wymiany danych SHP, MiF, DXF, CSV TXT, DXF, SHP, rw5, LandXML, inne TXT, DXF, SHP, rw5, LandXML, inne rinEX

anTEna naP100 Geodetic lub choke ring DF5232S
zewnętrzna/zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna  zewnętrzna
wymiary [mm] 190 x 96 (średn. x wys.) nie dotyczy brak danych 92 x 116 (średn. x wys.)
waga [kg] 0,45 nie dotyczy brak danych 0,3

ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE PriSM – skrócenie czasu 
pomiarów nawet o 33%

szybsza inicjalizacja dzięki SBaS 
i GLOnaSS, ekstrapolacja korekt 
różnicowych do 30 s, eliminacja 
sygnałów odbitych i zakłóconych

szybsza inicjalizacja dzięki SBaS 
i GLOnaSS, ekstrapolacja korekt 
różnicowych do 30 s, eliminacja 
sygnałów odbitych i zakłóconych

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych

w technologii novatel PaC 

OPrOGraMOwaniE DO POSTPrOCESSinGU GnSS Solutions,  
MobileMapper Office

GnSS Solutions GnSS Solutions POZGEO aSG-EUPOS

BaTEriE w STaCJi BaZOwEJ Li-ion lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna zewnętrzna
BaTEriE w ODBiOrniKU rUCHOMYM Li-ion lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna nie dotyczy
CZaS PraCY [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy >8/>8 8/8 8/8 10/nie dotyczy
TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/rejestrator/antena -10 do +60/nie dotyczy/ 

-55 do +85
-30 do +55/-10 do +60/ 

nie dotyczy
-30 do +65/-10 do +60/ 

nie dotyczy
-5 do +55/nie dotyczy/ 

-40 do +80
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena wodoodp./nie dotyczy/wodoodp. iP67/iP54/nie dotyczy iP67/iP54/nie dotyczy iP65/nie dotyczy/wodoodporna
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE odbiornik, antena,

ładowarka, karta SD, torba, 
okablowanie, replikator portów

odbiornik, rejestrator, kable, 
ładowarka, zasilacz, torba 

transportowa, uchwyt na tyczkę/
statyw

odbiornik, rejestrator, kable, 
ładowarka, zasilacz, torba 

transportowa, uchwyt na tyczkę/
statyw

odbiornik, antena, kable, ładowar-
ka, konwektor 230V->12V, akumu-
lator żelowy 12V/2,2ah,  walizka 
transportowa, oprogramowanie 

aZUS Data Transfer
GwaranCJa [lata] 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] (o – odbiornik,  
b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK)

brak danych brak danych brak danych o – 3950

DYSTrYBUTOr inS Geopryzmat, inS Geopryzmat, inS GeoDigitalGPS ryszard Pażus

Na KażDĄ 
KiESzEń i GUST
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE 
MARKA CHC-Nav X90 CHC-Nav X90 GeoMax Javad GNSS
MODEL X90-GPS STANDARD X90-GNSS PRO ZGP 800 Triumph-1 G3-T (opis s. 24)
DaTa wPrOwaDZEnia na rYnEK 2009 2010 2009 2009
ŚLEDZOnE SYGnaŁY GPS (faza L1/L2, kod C/a),

 SBaS
GPS (faza L1/L2, kod C/a, L2C), 

GLOnaSS (L1/L2),
SBaS

GPS (L1/L2/L2C),
GLOnaSS (L1/L2) 

GPS (faza L1/L2/L2C/L5,  
kod C/a i P), GLOnaSS (L1/L2),

Galileo, waaS, EGnOS
LiCZBa KanaŁÓw 28 54 72 216
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi [Hz] 2 5 do 5 100
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja brak danych brak danych 15/8/1 35/5/1 
iniCJaLiZaCJa rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat. + dyn. 10 10 brak danych/8/brak danych 1
DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości 

statyczna [mm + ppm] 5/10 5/10 5 + 1/10 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5
rTK [mm + ppm] 10/20 10/20 10 + 1/20 + 1 10 + 1/15 + 1
DGPS [m] 250/250 250/250 0,25 0,5

ZaSiĘG PraCY rTK [km] aSG-Eupos aSG-Eupos
radiomodem nie dotyczy nie dotyczy 5 zależy od modemu
modem GSM tak 2 modemy brak danych zależy od modemu

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG–EUPOS tak (nawGEO, POZGEO) tak (nawGEO, POZGEO) tak tak
FOrMaT rTK (wersja rTCM) 2.3 lub 3.1 2.3 lub 3.1 2.3, 3.1 2.3, 3.1, CMr, CMr+
raDiOMODEM wbudowany/zewnętrzny brak brak zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany 2 (wbudowany i w kontrolerze) zewnętrzny wbudowany lub zewnętrzny
TranSMiSJa GPrS tak tak tak tak
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia rS-232, USB, Bluetooth rS-232, USB, Bluetooth Bluethooth, rS-232 2 rS 232, USB, Bluetooth, 

Ethernet
OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia brak wLan , Event Marker, PPS, ant. zewn.
ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 576 576 nie pamięć wewnętrzna 2048
wyświetlacz 5 x LED 5 x LED 3 diody diody
klawiatura (liczba klawiszy) 2 2 1 2
wymiary [mm] 200 x 85 200 x 85 186 x 89 178 x 96 x 178
waga [kg] stacja bazowa (z anteną)/zestaw ruchomy (z anteną) brak danych/1,4 brak danych/1,4 2,1 / 3,07 1,7

rEJESTraTOr Victor controller
system operacyjny/procesor [MHz]/pamięć wewnętrzna [MB]/
karty pamięci (rodzaj) [MB]

windows Mobile 6.1 
Professional/ 806/256/

gniazdo MSD

windows Mobile 6.1 
Professional/806/128/4000 

(flash-disk)

win CE 5.0/400 MHz/256 do 
2000/CF

winbdows Mobile 5.0

oprogramowanie specjalistyczne CHC-nav LandStar PL CHC-nav LandStar PL tyczenie, COGO, linia 
referencyjna, kalibracja, def. 

ukł. wsp., wcięcie GPS, import/
eksport do DXF (opcja)

Tracy rTK, Tracy PPK

format wymiany danych TXT, CSV, DXF TXT, CSV, DXF aSCii, DXF, TXT, CSV TXT, DXF, SHP,
anTEna

zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zintegrowana
wymiary [mm] nie dotyczy nie dotyczy 186 x 89 (śr. x wys) nie dotyczy
waga [kg] nie dotyczy nie dotyczy 1,0 nie dotyczy

ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE COGO, kalibracja lokalna,
tyczenia, pomiary sytuacyjno-

wysokościowe

COGO, kalibracja lokalna,
tyczenia, pomiary sytuacyjno-

wysokościowe

śledzenie słabych sygnałów 
i niskich satelitów, eliminacja 

wielodrożności

zaawansowana redukcja 
wielodrożności

OPrOGraMOwaniE DO POSTPrOCESSinGU CHC-nav COMPaSS L1 L2 CHC-nav COMPaSS L1 L2 GeoMax Geo Office GiODiS, JUSTin
BaTEriE w STaCJi BaZOwEJ nie dotyczy nie dotyczy 1 x Li-on Li-ion
BaTEriE w ODBiOrniKU rUCHOMYM 2 szt. Li-ion 2400 mah 2 szt. Li-ion 2400 mah 3 x Li-on Li-ion
CZaS PraCY [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy nie dotyczy/8 nie dotyczy/8 8/8 15/15
TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/rejestrator/antena -30 do +65 / -20 do + 55 / 

-30 do +65
-30 do +65 / -30 do +65/ -30 

do +65
- 30 do +65 -40 do +75/-30 do +50/ 

nie dotyczy
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP67 / iPX5 / iP67 iP67 / iP67/ iP67 iP54 iP67/iP67/nie dotyczy
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE odbiornik, waliza, 2 baterie, 

tyczka z pokr., ładowarka, kabel 
lemo USB/rS, adapter gwintu, 

kontroler z uchwytem

odbiornik, waliza, 2 bat., tyczka, ła-
dowarka, kabel lemo USB/rS, ada-
pter gwintu, kontroler z uchw., szyb-

kozłączki, bat. kontrolera

kompletny zestaw rTK 
(odbiornik, rejestrator, tel. kom. 
prepaid, walizka, 3 bat., tyczka 

z pokrowcem i uchwytem)

odbiornik, rejestrator, kable, ła-
dowarka, zasilacz, torba transpor-
towa, uchwyt na tyczkę/statyw

GwaranCJa [lata] 1 2 1 1 (z możliwością rozszerzenia)
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] (o – odbiornik,  
b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK)

 rTK – 25 995 rTK – 32 995 rTK – 32 990 brak danych

DYSTrYBUTOr GPS.PL GPS.PL Szwajcarska Precyzja inS – international
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Leica Leica Leica Leica Leica Leica
GS10 Limited (opis s. 26) GS10 Performance (s. 26) GS10 Professional (s. 26) GS15 Limited (s. 26) GS15 Performance (s. 26) GS15 Professional (s. 26)

2009 2009 2009 2009 2009 2009
GPS (L1/L2),  

SBaS (możliwość rozbudowy)
GPS (L1/L2),  

SBaS (możliwość rozbudowy)
GPS (L1/L2/L5), GLOnaSS  

(kod L1/L2), Galileo (E1/E5a/
E5b/altBOC), Compass, SBaS

GPS (L1/L2),  
SBaS (możliwość rozbudowy)

GPS (L1/L2),  
waaS, EGnOS, GaGan, MSaS

(możliwość rozbudowy)

GPS (L1/L2/L5), GLOnaSS  
(kod L1/L2), Galileo (E1/E5a/
E5b/altBOC), Compass, SBaS

120 120 120 120 120 120
5 do 20 (opcja) do 20 do 20 5 do 20 (opcja) do 20 do 20

30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1 30/8/1
8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych 8/8/brak danych

3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5
10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

5 (możliwośc rozbudowy) nielimitowany nielimitowany 5 (możliwośc rozbudowy) nielimitowany  nielimitowany
5 (możliwośc rozbudowy) do 50 do 50 5 (możliwośc rozbudowy) do 50 do 50

opcja opcja tak opcja opcja tak
2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.x, 3.x

zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany
zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany
tak (opcja) tak tak tak (opcja) tak tak

2 rS232, USB/rS232, zasil, 
ant. TnC, 2 x Bluetooth

2 rS232, USB/rS232, zasil, 
ant. TnC, 2 Bluetooth

2 rS232, USB/rS232, zasil., 
ant. TnC, 2 Bluetooth

rS232, USB/rS232, szeregowy 
UarT i USB, zasil., 2 Bluetooth

rS232, USB/rS232, UarT 
i USB zasil., 2 Bluetooth

rS232, USB/rS232, UarT 
i USB zasil., 2 Bluetooth

brak brak brak brak brak brak 

wymienna karta SD 1 GB wymienna karta SD 1 GB wymienna karta SD 1GB wymienna karta SD 1 GB wymienna karta SD 1 GB wymienna karta SD 1 GB
8 diod 8 diod 8 diod 8 diod 8 diod 8 diod

2 2 2 2 2 2
212 x 166 x 79 212 x 166 x 79 212 x 166 x 79 196 x 198 196 x 198 196 x 198

5,0/5,4 (zestaw w plecaku) 5,0/5,4 (zestaw w plecaku) 5,0/5,4 (zestaw w plecaku) 3,3/3,3 3,3/3,3 3,3/3,3
CS10/CS15 CS10/CS15 CS10/CS15 CS10/CS15 CS10/CS15 CS10/CS15

win. CE 6.0/533/512 MB  
pamięci syst.; 1GB nanD Flash/

SD, CF

win. CE 6.0/533/512 MB 
pamięci syst.; 1GB nanD Flash/

SD, CF

win. CE 6.0/533/512 MB  
pamięci syst.; 1GB nanD Flash/

SD, CF

win. CE 6.0/533/512 MB  
pamięci syst.; 1GB nanD Flash/

SD, CF

windows CE 6.0/533/512 MB 
pamięci syst.; 1GB nanD Flash/

SD i CF

windows CE 6.0/533/512 MB 
pamięci syst.; 1GB nanD Flash/

SD i CF
COGO, tyczenie osi (linia ref.), 
płaszczyzna ref., tyczenie DTM, 
pomiar przekrojów, podział ob-
szaru, obliczenie objętości, road-

runner, roadrunner rail

COGO, tyczenie osi (linia ref.), 
płaszczyzna ref., tyczenie DTM, 
pomiar przekrojów, podział ob-
szaru, obliczenie objętości, road-

runner, roadrunner rail

COGO, tyczenie osi (linia ref.), 
płaszczyzna ref., tyczenie DTM, 
pomiar przekrojów, podział ob-
szaru, obliczenie objętości, road-

runner, roadrunner rail

COGO, tyczenie osi (linia ref.), 
płaszczyzna ref., tyczenie DTM, 
pomiar przekrojów, podział ob-
szaru, obliczenie objętości, road-

runner, roadrunner rail

COGO, tyczenie osi (linia ref.), 
płaszczyzna ref., tyczenie DTM, 
pomiar przekrojów, podział ob-
szaru, obliczenie objętości, road-

runner, roadrunner rail

COGO, tyczenie osi (linia ref.), 
płaszczyzna ref., tyczenie DTM, 
pomiar przekrojów, podział ob-
szaru, obliczenie objętości, road-

runner, roadrunner rail
DXF, aSCii, LandXML, inne DXF, aSCii, LandXML, inne DXF, aSCii, LandXML, inne DXF, aSCii, LandXML, inne DXF, aSCii, LandXML, użytkownika DXF, aSCii, LandXML, użytkownika

aS10 aS10 aS10 GS15 GS15 GS15
zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana zintegrowana zintegrowana
170 x 62 170 x 62 170 x 62 196 x 198 196 x 198 196 x 198

0,44 0,44 0,44 1,34 1,34 1,34
SmartTrack+, SmartCheck+, elimi-
nacja wielodrożności, odporność 
na zakłócenia, śledzenie niskich 

satelitów i słabych sygnałów

SmartTrack+, SmartCheck+, elimi-
nacja wielodrożności, odporność 
na zakłócenia, śledzenie niskich 

satelitów i słabych sygnałów  

SmartTrack+, SmartCheck+, elimi-
nacja wielodrożności, odporność 
na zakłócenia, śledzenie niskich 

satelitów i słabych sygnałów  

SmartTrack+, SmartCheck+, elimi-
nacja wielodrożności, odporność 
na zakłócenia, śledzenie niskich 

satelitów i słabych sygnałów 

SmartTrack+, SmartCheck+, elimi-
nacja wielodrożności, odporność 
na zakłócenia, śledzenie niskich 

satelitów i słabych sygnałów  

SmartTrack+, SmartCheck+, elimi-
nacja wielodrożności, odporność 
na zakłócenia, śledzenie niskich 

satelitów i słabych sygnałów  
Leica Geo Office Leica Geo Office Leica Geo Office Leica Geo Office Leica Geo Office Leica Geo Office

2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna
2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna

13/15 13/15 13/15 9/10 9/10 9/10
-40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +70
-40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +70
-40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +70
-40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +65
--40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +65
--40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +56
iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67

odbiornik, antena, okablowanie,  
tyczka, kontroler

kompletny zestaw do pracy 
w trybie rTK

kompletny zestaw do pracy 
w trybie rTK

odbiornik, antena, okablowanie,  
tyczka, kontroler

kompletny zestaw do pracy 
w trybie rTK

kompletny zestaw do pracy 
w trybie rTK

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3
od 30 000 od 45 000 od 54 000 od 30 000 od 45 000 od 54 000

Leica Geosystems,
iG T. nadowski

Leica Geosystems,
iG T. nadowski

Leica Geosystems,
iG T. nadowski

Leica Geosystems,
iG T. nadowski

Leica Geosystems,
iG T. nadowski

Leica Geosystems,
iG T. nadowski
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Leica Leica Sokkia Sokkia
MODEL CS09 Limited CS09 Performance GSR2700 ISX GRX-1
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2009 2009 2007 2010
ŚLEDZOnE SYGnaŁY GPS (L1/L2), SBaS GPS (L1/L2), 

GLOnaSS (L1/L2), SBaS 
GPS (faza L1/L2, kod C/a, L2C, 

L5 i P), GLOnaSS,  
waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2, kod C/a, P, 
L2C), GLOnaSS,  
waaS, EGnOS

LiCZBa KanaŁÓw 120 120 72 72
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi [Hz] 1 do 5 (opcja) 1 do 5 (opcja) 20 do 20
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 30/8/1 30/8/1 10/10/1 60/40/1
iniCJaLiZaCJa rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat. + dyn. 8/8/brak danych 8/8/brak danych 3-10 brak danych
DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości 

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/10 + 1 3+1/10+1
rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10+1/20+1
DGPS [m] 0,25 0,25 0,8 0,5

ZaSiĘG PraCY rTK [km]
radiomodem 2,5/5 (opcja) 2,5/5 (opcja) w zależności od warunków w zależności od warunków
modem GSM do 50 (opcja) do 50 w zależności od sieci GSM w zależności od sieci GSM

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG–EUPOS opcja tak tak tak
FOrMaT rTK (wersja rTCM) 2.x, 3.x 2.x, 3.x 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0
raDiOMODEM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany (opcja) lub zewn. wbudowany podwójny GSM+UHF
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany (opcja) lub zewn. wbudowany podwójny GSM+UHF
TranSMiSJa GPrS tak tak tak tak
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia rS-232/USB, 2 x Bluetooth rS-232/USB, 2 Bluetooth 2 rS-232, USB, 2 Bluetooth rS-232, USB, Bluetooth
OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia brak brak brak brak
ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) nie dotyczy nie dotyczy 64 (opcjonalnie CF 2 GB) na kartach SD
wyświetlacz 3 diody 3 diody diody diody
klawiatura (liczba klawiszy) 1 1 1 1
wymiary [mm] 186 x 89 186 x 89 225 x 225 x 105 184 x 95
waga [kg] stacja bazowa (z anteną)/zestaw ruchomy (z anteną) 3,8/2,85 3,8/2,85 1,8/ok. 4 odbiornik 1,10

rEJESTraTOr CS09 CS09 allegro CE lub archer SHC-250 lub SHC-2500
system operacyjny/procesor [MHz]/pamięć wewnętrzna [MB]/
karty pamięci (rodzaj) [MB]

windows CE/bd./ 
256 do 1000/CF

windows CE/bd./ 
256 do 1000/CF

windows CE lub windows Mobile 
/400/64 lub 128/SD

windows CE lub windows Mobile

oprogramowanie specjalistyczne wcięcie GPS, tyczenie punktów 
3D, tyczenie dróg, tyczenie DTM, 

linia referencyjna

wcięcie GPS, tyczenie punktów 
3D, tyczenie dróg, tyczenie DTM, 

linia referencyjna

SUrV CE lub SDr+ – tyczenie 
punktów, linii, wysokości, 

przecięcia, domiary, pola pow., 
rzuty, transformacja, moduł 

drogowy (SUrV CE), DXF, DTM 

Survey Spectrum Field, TopSurv, 
Surv CE: tyczenie punktów, linii, 
wys., przecięcia, domiary, pola 

pow., rzuty, transformacja, moduł 
drogowy (SUrV CE), DXF, DTM 

format wymiany danych DXF, aSCii, użytkownika DXF, aSCii, użytkownika SDr33, aSCii, inne TXT, DXF (edycja), DwG, DGn, 
SHP, TiFF, GeoTiFF, inne

anTEna GS09 GS09
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana
wymiary [mm] 186 x 89 (średn. x wys.) 186 x 89 (średn. x wys.) nie dotyczy nie dotyczy
waga [kg] 1,05 1,05 nie dotyczy nie dotyczy

ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE SmartTrack+, SmartCheck +, elimi-
nacja wielodrożności, odporność 
na zakłócenia, śledzenie niskich 

satelitów i słabych sygnałów  

SmartTrack+, SmartCheck +, elimi-
nacja wielodrożności, odporność 
na zakłócenia, śledzenie niskich 

satelitów i słabych sygnałów  

Pinwheel – eliminowanie 
sygnałów odbitych, PaC 
– wzmacnianie sygnału 

w obszarze zabudowanym

zaawansowana redukcja 
wielodrożności, śledzenie niskich 

satelitów

OPrOGraMOwaniE DO POSTPrOCESSinGU Leica Geo Office Leica Geo Office Spectrum Survey Suite L1/L2 Spectrum Survey Office, Topcon Tools
BaTEriE w STaCJi BaZOwEJ 1 x Li-ion lub zewnętrzna 1 x Li-ion lub zewnętrzna Li-ion Li-ion
BaTEriE w ODBiOrniKU rUCHOMYM 3 x Li-ion 3 x Li-ion Li-ion Li-ion
CZaS PraCY [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 7/7 7/7 16 (static, bez modemu)/10-12 ok. 7,5
TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/rejestrator/antena -40 do +65/-30 do +65/ 

-40 do +65
-40 do +65/-30 do +65/ 

-40 do +65
-40 do +65/-30 do +54/ 

-40 do +65
-45 do + 70

nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 iPX7/iP67/iPX7 iPX7/iP66/iPX7
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE odbiornik, antena, okablowanie,  

tyczka, kontroler
kompletny zestaw do pracy 

w trybie rTK
odbiornik, rejestrator, tyczka,  
waliza, ładowarki, karta pamięci 
z czytnikiem, dostęp do TPi-nET

odbiornik, rejestrator, tyczka,  
waliza, ładowarki, karta pamięci 
z czytnikiem, dostęp do TPi-nET

GwaranCJa [lata] 1-3 1-3 3 2
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] (o – odbiornik,  
b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK)

od 39 000 od 43 000 zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji

DYSTrYBUTOr Leica Geosystems,
iG T. nadowski

Leica Geosystems,
iG T. nadowski

TPi TPi
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Spectra Precision Spectra Precision Spectra Precision Stonex Stonex-South Stonex-South
Epoch 10 Epoch 25 Epoch 35 GNSS S9 GNSS (opis s. 20) S 82+ S 86

2007 2007 2009 2010 2008 2008
GPS (faza L1, kod C/a),  

waaS, EGnOS
GPS (faza L1/L2, kod C/a i P),  

waaS,EGnOS
GPS (faza L1/L2, kod C/a i P), 

GLOnaSS (L1/L2),  
waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2, kod C/a, P, L2C, 
L5), GLOnaSS (L1/L2), Gallileo 

i Compass (opcja), SBaS

GPS (faza L1/L2, kod C/a i P),  
GLOnaSS (L1/L2) – opcja, SBaS

GPS (faza L1/L2, kod C/a i P),  
GLOnaSS (L1/L2) – opcja, SBaS

12 24 72 220 54 lub 72 28, 54 lub 72
1 5 5 1, 2, 5, 10, 20 5, 20 5, 20

brak danych <90/30/1 <60/20/1 brak danych brak danych brak danych
nie dotyczy automatyczna OTF automatyczna OTF 10 10 10

5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 3+1/5+1 3 + 1/5 + 1 3+1/5+1
nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10+1/20+1 10 + 1/20 + 1 10+1/20+1

<3 <3 <3 0,45 0,45 brak danych

nie dotyczy zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu kilkanaście (zależy od modemu) kilkanaście (zależy od modemu)
nie dotyczy zależy od modemu zależy od modemu do 70 ponad 40 ponad 40

tak tak tak tak tak tak
nie dotyczy 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, CMr, CMr+ 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, CMr, CMr+ CMr, CMr+, 2.x, 3.x CMr+,2.x, 3.0 CMr, CMr+, 2.x, 3.0
zewnętrzny zewnętrzny lub wbudowany zewnętrzny lub wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany
zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany

tak tak tak tak tak tak
rS-232, USB, zasil., antena, 2 CF 2 rS-232, antena 2 x 7 Pin, antena, Bluetooth rS-232, USB, Bluetooth rS-232, USB, Bluetooth rS-232, USB, Bluetooth

Bluetooth, wLan Bluetooth brak brak brak brak

do 2 GB (Compact Flash) 2 GB 2 GB, karta SD 64 64 64 (do 256)
240 x 320 pikseli nie dotyczy LED 6 diod 6 diod tak

7 1 4 2 2 4
165 x 95 x 45 145 x 145 x 81 190 x 200 x 70 186 x 96 (średn. x wys.) 184 x 96 (średn. x wys.) 158 x 158 x 78

0,5 1,4/1,7 1/1,1 1,2/2,9 (z akumulatorami 
i kontrolerem

1,2/ 2,9 (z akumulatorem 
i kontrolerem)

1,35/3,05 (z 2 akumulatorami 
i kontrolerem)

SP recon SP recon/nomad/ranger SP recon/nomad/ranger PsionworkaboutPro ii, Stonex Geos PsionworkaboutPro ii, Stonex Geos PsionworkaboutPro ii, Stonex Geos
windows Mobile 6/ 

400/256/CF 
win Mobile 6/400/ 

256/CF lub 6/806/512-2000/
CF, SD lub 5/520/512/CF,SD

win Mobile 6/400/256/CF lub 
6/806/512-2000/CF, SD lub 

5/520/512/CF,SD

windows CE.nET/ 
520 /1024+128/SD MMC

windows CE.nET/ 
520 1024+128/SD MMC

windows CE.nET/ 
520/1024+128/SD MMC

Survey Pro Survey Pro Survey Pro Stonex SurvCE lub Estar (COGO 
tyczenie pkt 3D, pomiar profili 
i przekrojów, powierzchnia, linia 
referencyjna, transformacje wsp., 

pakiet obsługi drogowej 3D)

Stonex SurvCE lub Estar (COGO 
tyczenie pkt 3D, pomiar profili 
i przekrojów, powierzchnia, linia 
referencyjna, transformacje wsp., 

pakiet obsługi drogowej 3D)

Stonex SurvCE lub Estar (COGO 
tyczenie pkt 3D, pomiar profili 
i przekrojów, powierzchnia, linia 
referencyjna, transformacje wsp., 

pakiet obsługi drogowej 3D)
TXT,CSV,JXL,XML,DXF,TiF, JPG, 

JOB inne
TXT,CSV,JXL,XML,DXF,TiF, JPG, 

JOB inne
TXT,CSV,JXL,XML,DXF,TiF, JPG, 

JOB inne
rinEX, DXF, ZDM, 8M, aSCii, 

inne
rinEX, DXF, ZDM, 8M, aSCii, 

inne
rinEX, DXF, ZDM, 8M, aSCii, 

inne
Epoch L1 Epoch L1/L2

zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana
162 x 62 (średn. x wys.) 161 x 58 (średn. x wys.) 190 x 200 x 70 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

0,4 0,55 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
brak danych brak danych brak danych advanced Maxwell 6 Custom Sur-

vey GnSS Technology, śledzenie 
niskich sat., eliminacja sygnałów 

odbitych i zakłócanych

PaC, Vision Colerator – eliminiacja 
wielotorowości, odporność na za-
kłócenia, adVance rTK - śledzenie 

niskich  satelitów

PaC, Vision Colerator – eliminiacja 
wielotorowości, odporność na za-
kłócenia, adVance rTK - śledzenie 

niskich  satelitów
SP Survey Office SP Survey Office SP Survey Office StonexGPS Processor GPSPro GPSPro

ni-MH zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna Li-ion (2 szt.) lub zewnętrzna
ni-MH Li-Pol lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna Li-ion lub zewnętrzna Li-ion wbud. (2 szt.)

8 10/8 12/11 (2 baterie w zestawie) 4/4 8/8 20/20
-30 do +60/-30 do +60/ 

-50 do +85
-30 do +60/-30 do +60/ 

-50 do +85
-20 do +65/-30 do +60/ 

-20 do +65
-25 do +60/-20 do +50/ 

-25 do +60
-45 do +60/-20 do +50/ 

-45 do +60
-45 do +70/-20 do +50/ 

-45 do +70
iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iP67 iP64/iP67/iP64 iP67/iP65(iP67)/iP67 iP67/iP65/iP67 iP67/iP65/iP67

2 odbiorniki na CF, 2 anteny,  
2 rejestratory recon, 

okablowanie, ładowarki

odbiornik, antena, rejestrator re-
con/nomad/ranger, Bluetooth, 
okabl., tyczka z pokr., ładowarka 

odbiornik, rejestrator recon/no-
mad/ranger, okabl., tyczka z po-
krowcem, ładowarka, 2 baterie

kompletny odbiornik do pracy 
w trybie rTK i trybie statycznym

kompletny odbiornik do pracy 
w trybie rTK i trybie statycznym

kompletny odbiornik do pracy 
w trybie rTK i trybie statycznym

1 1 1 2 1 1
brak danych r – od 35 900 r – od 43 490 brak danych brak danych brak danych

impexgeo impexgeo impexgeo Czerski Trade Polska Czerski Trade Polska Czerski Trade Polska
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Topcon Topcon Topcon Topcon
MODEL Legacy E+ HiPer Pro/GSM GR-3 GRS-1
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK brak danych brak danych 2007 2009
ŚLEDZOnE SYGnaŁY GPS (faza L1/L2, kod C/a i P), 

GLOnaSS, waaS, EGnOS
GPS (faza L1/L2, kod C/a i P), 

GLOnaSS, waaS, EGnOS
GPS (faza L1/L2, kod C/a, P, 

L2C, L5), GLOnaSS, Galileo (bez 
wym. płyty gł.), waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2, kod C/a, P, 
L2C), GLOnaSS,
 waaS, EGnOS

LiCZBa KanaŁÓw 40 40 72 72
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi [Hz] 1-20 1-20 1-20 do 100
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 60/10/1 60/10/1 60/10/1 30/10/1
iniCJaLiZaCJa rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat. + dyn. brak danych brak danych brak danych brak danych
DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości 

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/5 + 1 3 + 1/5 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5
rTK [mm + ppm] 10 + 1/15 + 2 10 + 1,5/15 + 2 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1
DGPS [m] brak danych brak danych brak danych 0,5

ZaSiĘG PraCY rTK [km]
radiomodem zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu
modem GSM zależy od modemu i sieci GSM zależy od modemu i sieci GSM zależy od modemu i sieci GSM zależy od modemu i sieci GSM

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG–EUPOS tak tak tak tak
FOrMaT rTK (wersja rTCM) 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0
raDiOMODEM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny wbudowany (Pro) wbudowany zewnętrzny
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny zewnętrzny wbud. z wymienną kartą SiM wbud. z wymienną kartą SiM wbud. z wymienną kartą SiM
TranSMiSJa GPrS tak tak tak tak
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia 3 rS-232, USB, zasilanie, 

antena
3 rS-232, USB, Bluetooth, 

zasilanie
1 rS-232, USB, Bluetooth, 

zasilanie
rS-232, USB, Bluetooth, wi-Fi

OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia Ethernet, PPS, Event Marker,  
i/O frequency

PPS, Event Marker,  
i/O frequency

PPS, Event Marker,  
i/O frequency

brak

ODBiOrniK
pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) do 1 GB do 128 do 1 GB (SD) na kartach SD
wyświetlacz 2 diody 2 diody 6 diod wbud. kontroler windows Mobile 
klawiatura (liczba klawiszy) 2 2 2 3
wymiary [mm] 230 x 110 x 35 159 x 172 x 88 158 x 158 x 234 197 x 90 x 46
waga [kg] stacja bazowa (z anteną)/zestaw ruchomy (z anteną) 0,6/brak danych 1,65/3,5 1,78 odbiornik z kontrolerem 0,7 

rEJESTraTOr FC-2500 lub FC-200 lub FC-250 FC-2500 lub FC-200 lub FC-250 FC-2500 lub FC-200 lub FC-250 wbudowany kontroler
system operacyjny/procesor [MHz]/pamięć wewnętrzna [MB]/
karty pamięci (rodzaj) [MB]

windows CE lub Mobile 6.5/520-
806/od 512 do 2 GB/CF i SD

windows CE lub Mobile 6.5/520-
806/od 512 do 2 GB/CF i SD

windows CE lub Mobile 6.5/520-
806/od 512 do 2 GB/CF i SD

windows CE/806/1GB/
karty SD

oprogramowanie specjalistyczne TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

format wymiany danych edytowalne DXF, DwG, SHP, 
TXT, inne

edytowalne DXF, DwG, SHP, 
TXT, inne

edytowalne DXF, DwG, SHP, 
TXT, inne

edytowalne DXF, DwG, SHP, 
TXT, inne

anTEna PG-a1, Cr-3, Cr-4 GPS + GLOnaSS

zewnętrzna/zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zintegrowana PG-a1 GPS + GLOnaSS
wymiary [mm] 142 x 142 x 70 nie dotyczy nie dotyczy 142 x 142 x 70
waga [kg] 0,49 nie dotyczy nie dotyczy 0,49

ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

zaawansowana redukcja wielodroż-
ności, śledzenie niskich satelitów

OPrOGraMOwaniE DO POSTPrOCESSinGU Topcon Tools Topcon Tools Topcon Tools Topcon Tools

BaTEriE w STaCJi BaZOwEJ zewnętrzna 2 x Li-ion oraz zewnętrzna 2 x Li-ion, adapter na aa, zewn. wymienne Li-ion (2 w zestawie)
BaTEriE w ODBiOrniKU rUCHOMYM zewnętrzna 2 x Li-ion oraz zewnętrzna 2 x Li-ion, adapter na aa, zewn. 2 wymienne Li-ion
CZaS PraCY [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy w zależności od baterii, min. 10 ok. 10 14 2 x 4
TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/rejestrator/antena -40 do +55/-20 do +50/ 

-40 do +55
-40 do +55/-20 do +50/ 

nie dotyczy
-40 do +60/-20 do +50/ 

nie dotyczy
-45 do +50

nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iP66/iP66/iP66 iP66/iP66/nie dotyczy iP66/iP66/nie dotyczy iP66
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE odbiornik, rejestrator, tyczka,  

waliza, ładowarki, karta pamięci 
z czytnikiem, dostęp do TPi-nET

odbiornik, rejestrator, tyczka,  
waliza, ładowarki, karta pamięci 
z czytnikiem, dostęp do TPi-nET

odbiornik, rejestrator, tyczka,  
waliza, ładowarki, karta pamięci 
z czytnikiem, dostęp do TPi-nET

odbiornik, rejestrator, tyczka,  
waliza, ładowarki, karta pamięci 
z czytnikiem, dostęp do TPi-nET

GwaranCJa [lata] 2 2 2 2
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] (o – odbiornik,  
b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK)

zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji

DYSTrYBUTOr TPi TPi TPi TPi
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Topcon Topcon Topcon Trimble Trimble Trimble
GB-500 GB-3 GB-300 R3 R4 R5

brak danych brak danych brak danych 2005 2009 2009
GPS (faza L1/L2, kod C/a i P), 

GLOnaSS, 
waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2, kod C/a, P, L2C, 
L5), GLOnaSS, Galileo, 

waaS,EGnOS

GPS (faza L1/L2, kod C/a, P, L2C, 
L5), GLOnaSS, Galileo, 

waaS, EGnOS

GPS (faza L1, kod C/a),  
waaS/EGnOS

GPS (faza L1/L2, kod C/a i P) 
GLOnaSS (opcja), 

waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2, kod C/a, P, 
L2C), GLOnaSS, 
waaS, EGnOS

40 72 72 12 72 72
1-20 1-20 1-20 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10

60/10/1 60/10/1 60/10/1 brak danych/brak danych/0,1 brak danych/10/0,1 brak danych/<10/0,1
brak danych brak danych brak danych brak danych 10/10/10 <10/<10/<10

3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1
10 + 1,5/15 + 2 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1

brak danych 0,3 0,3 brak danych 0,25/0,50 0,25/0,50

zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu zależy od modemu i terenu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu
zależy od modemu i sieci GSM zależy od modemu i sieci GSM zależy od modemu i sieci GSM zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu

tak tak tak tak tak tak
2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 brak danych 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 CMr ii, CMr+ 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 CMr ii, CMr+

zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany wbudowany
zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny wbudowany w kontroler wbudowany w kontroler wbudowany w kontroler

tak tak tak tak tak tak
3 rS-232, USB, zasilanie, 

antena
maks 4 rS-232, power, USB, 

Ethernet
3 rS-232, USB, zasilanie, 

antena
rS-232, USB 2 rS-232, USB, Bluetooth rS-232, USB

 PPS, Event Marker,  
i/O frequency

brak PPS, Event Marker,  
i/O frequency

przez kartę CF, GSM/GPrS brak 2 PPS/Event Marker

do 128 do 1 GB do 1 GB 192 (CompactFlash) 11/512 256 (CompactFlash)
2 diody 2 diody 2 diody brak 3 diody 5 diod

2 2 2 10 + wirtualna 1 2
150 x 257 x 63 240 x 110 x 35 150 x 257 x 63 95 x 44 x 242 190 x 100 (śr. x wys.) 135 x 85 x 240

1,2/brak danych 0,6 1,0 ok. 1/ok. 1 ok. 1,2/ok. 1,2 ok. 1,4/ok. 1,4
FC-2500 lub FC-200 lub FC-250 FC-2500 lub FC-200 lub FC-250 FC-2500 lub FC-200 lub FC-250 recon TSC2, recon TSC2
win. CE lub Mobile 6.5/520-

806/od 512MB do 2 GB/CF, SD
win. CE lub Mobile 6.5/520-

806/od 512MB do 2 GB/CF, SD
win. CE lub Mobile 6.5/520-

806/od 512MB do 2 GB/CF, SD
windows Mobile/ 

400/192/CF
windows Mobile/520/ 
512 + 128/CF lub SD

windows Mobile/520/ 
512 + 128/CF lub SD

TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

TopSurv – obsługa GPS, 
obliczenia, tyczenie, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

TopSurv – obsługa GPS, 
tyczenie, obliczenia, moduł 

drogowy, transformacje, układy 
1965, 2000, lokalne

Trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia 
geodezyjne, wizualizacja 

pomiarów, wymiana danych

Trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia 
geodezyjne, wizualizacja 

pomiarów, wymiana danych
edytowalne DXF, DwG, SHP, 

TXT, inne
edytowalne DXF, DwG, SHP, 

TXT, inne
edytowalne DXF, DwG, SHP, 

TXT, inne
aSCii, Trimble DC, SC Exchange, 

DXF
aSCii, Trimble DC, GDM (area), 

SDr, TDS, Topcon, Zeiss M5, DXF, 
SHP, CSV, TXT

aSCii, Trimble DC, GDM (area), 
SDr, TDS, Topcon, Zeiss M5, DXF, 

SHP, CSV, TXT
PG-a1, Cr-3 choke-ring,  

Cr-4 choke ring GPS + GLOnaSS
PG-a1, Cr-3 choke-ring,  

Cr-4 choke ring GPS + GLOnaSS
PG-a1, Cr-3 choke-ring,  

Cr-4 choke ring GPS + GLOnaSS
a3 Zephyr lub Zephyr Geodetic

zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna
142 x 142 x 70 142 x 142 x 70 142 x 142 x 70 162 x 62 (średn. x wys.) nie dotyczy 162 x 57/343 x 76 (średn. x wys.)

0,49 0,49 0,49 0,39 nie dotyczy 0,45/1,0
multipath, co-op tracking,  

anti-jamming
multipath, co-op tracking, anti-

jamming
multipath, co-op tracking, anti-

jamming
Everest – eliminacja sygnałów 

odbitych i zakłóconych, Maxwell
Everest – eliminacja sygnałów 

odbitych i zakłóconych, Maxwell
Everest – eliminacja sygnałów 

odbitych i zakłóconych, Maxwell
Topcon Tools Topcon Tools Topcon Tools Trimble Business Center/Total 

Control/Geomatics Office
Trimble Business Center/Total 

Control/Geomatics Office
Trimble Business Center/Total 

Control/Geomatics Office
2 x Li-ion oraz zewnętrzne zewnętrzna 2 x Li-ion oraz zewnętrzne 1 x ni-MH wewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna
2 x Li-ion oraz zewnętrzne zewnętrzna 2 x Li-ion oraz zewnętrzne 1 x ni-MH wewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna

7-10 w zależności od baterii, min. 10 5-10 8/8 8/8 10/10
-20 do +55/-20 do +50/ 

-40 do +55
-40 do +55/-20 do +50/-40 

do +55
-20 do +55/-20 do +50/ 

-40 do +55
-30 do +60/-30 do +60/ 

-50 do +85
-40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +65
-40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +70
iP66/iP66/iP66 iP66/iP66/iP66 iP66/iP66/iP66 iP67/iP67/iP67 iP67/iP67/iPX7 iP67/iP67/100% hermetyczna

odbiornik, rejestrator, tyczka,  
waliza, ładowarki, karta pamięci 
z czytnikiem, dostęp do TPi-nET

odbiornik, rejestrator, tyczka,  
waliza, ładowarki, karta pamięci 
z czytnikiem, dostęp do TPi-nET

odbiornik, rejestrator, tyczka,  
waliza, ładowarki, karta pamięci 
z czytnikiem, dostęp do TPi-nET

odbiornik, antena, okablowanie, 
rejestrator, baterie, ładowarki

odbiornik z anteną, 
okablowanie, rejestrator, 

baterie, ładowarki

odbiornik, antena, okablowanie, 
rejestrator, baterie, ładowarki

2 2 2 1 1 1
zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji brak danych brak danych brak danych

TPi TPi TPi Geotronics Polska Geotronics Polska Geotronics Polska 
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ODBIORNIKI GEODEZYJNE
MARKA Trimble Trimble Trimble Trimble
MODEL R6 GNSS R7 GNSS R8 GNSS SPS882
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2009 2007 2009 2009
ŚLEDZOnE SYGnaŁY GPS (faza L1/L2, kod C/a i P), 

GLOnaSS (opcja), 
waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2/L5, kod C/a, 
P, L2C), GLOnaSS,

 waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2/L5, kod C/a, 
P, L2C), GLOnaSS, Galileo, 

waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2, kod C/a, P,  
L2C, L5) i GLOnaSS (opcja), 

waaS, EGnOS, MSaS
LiCZBa KanaŁÓw 72 72 220 220
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi [Hz] 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10, 20 1, 2, 5, 10, 20
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja bd./25-30/0,1 bd./10/0,1 bd./<10/0,1 bd./10/0,1
iniCJaLiZaCJa rTK [s] statyczna/dynamiczna/ stat. + dyn. <25-30/<25-30/<25-30 <10/<10/<10 <10/<10/<10 <10/<10/<10
DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości 

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/5 +0,5 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1
rTK [mm + ppm] 10 + 1/15 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1
DGPS [m] 0,25/0,50 0,25/0,50 0,25/0,50 0,25/0,50

ZaSiĘG PraCY rTK [km]
radiomodem zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu
modem GSM zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu zależy od modemu

DZiaŁaniE Z SiECiĄ aSG–EUPOS tak tak tak tak
FOrMaT rTK (wersja rTCM) 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 CMr ii, CMr+ 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CMr+ 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 CMr ii, CMr+ 2.0, 2.3, 3.0, 3.1, CMr ii, CMr+
raDiOMODEM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany
MODEM GSM wbudowany/zewnętrzny wbudowany wbudowany w kontroler wbudowany wbudowany w kontroler
TranSMiSJa GPrS tak tak tak tak
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia rS-232,USB, Bluetooth rS-232, USB, Bluetooth rS-232, Bluetooth, USB rS-232, Bluetooth, USB
OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia GSM/GPrS 2 PPS/EventMarker GSM/GPrS brak
ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna [MB] (karty pamięci) 11/512 1 GB (CompactFlash) 57/512 28/512
wyświetlacz 3 diody 5 diod 3 diody 3 diody
klawiatura (liczba klawiszy) 1 2 1 1
wymiary [mm] 190 x 115 (średn. x wys.) 135 x 85 x 240 190 x 112 (średn. x wys.) 190 x 112 (średn. x wys.)
waga [kg] stacja bazowa (z anteną)/zestaw ruchomy (z anteną) ok. 1,4/ok. 1,4 ok. 1,4/ok. 1,4 ok. 1,4/ok. 1,4 ok. 1,4/ok. 1,4

rEJESTraTOr TSC2 TSC2 TSC2 TSC2
system operacyjny/procesor [MHz]/pamięć wewnętrzna [MB]/
karty pamięci (rodzaj) [MB]

windows Mobile/520/ 
512 + 128/CF lub SD

windows Mobile/520/ 
512 + 128/CF lub SD

windows Mobile/520/ 
512 + 128/CF lub SD

windows Mobile/520/ 
512 + 128 /CF lub SD

oprogramowanie specjalistyczne Trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia 
geodezyjne, wizualizacja 

pomiarów, wymiana danych

Trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia 
geodezyjne, wizualizacja 

pomiarów, wymiana danych

Trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia 
geodezyjne, wizualizacja 

pomiarów, wymiana danych

Trimble Survey Controller 
– obsługa GPS, obliczenia 
geodezyjne, wizualizacja 

pomiarów, wymiana danych
format wymiany danych aSCii, Trimble DC, GDM (area), 

SDr, TDS, Topcon, Zeiss M5, DXF, 
SHP, CSV, TXT

aSCii, Trimble DC, GDM (area), 
SDr, TDS, Topcon, Zeiss M5, DXF, 

SHP, CSV, TXT

aSCii, Trimble DC, GDM (area), 
SDr, TDS, Topcon, Zeiss M5, DXF, 

SHP, CSV, TXT

aSCii, Trimble DC, GDM (area), 
SDr, TDS, Topcon, Zeiss M5, DXF, 

SHP, CSV, TXT
anTEna Zephyr 2 lub Zephyr Geodetic 2

zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zewnętrzna zintegrowana zintegrowana
wymiary [mm] nie dotyczy 162 x 57/343 x 76 (śr. x wys.) nie dotyczy nie dotyczy
waga [kg] nie dotyczy 0,45/1,0 nie dotyczy nie dotyczy

ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE Trimble r-Track – odbiór sygnałów 
L2C, Everest – eliminacja sygnałów 
odbitych i zakłóconych, Maxwell

Trimble r-Track – odbiór sygnałów 
L2C, Everest – eliminacja sygnałów 
odbitych i zakłóconych, Maxwell

Trimble r-Track – odbiór 
sygnałów L2C i L5, Everest – 
eliminacja sygnałów odbitych 

i zakłóconych, Maxwell

Trimble r-Track – odbiór 
sygnałów L2C, Everest – 

eliminacja sygnałów odbitych 
i zakłóconych, Maxwell

OPrOGraMOwaniE DO POSTPrOCESSinGU Trimble Business Center/Total 
Control/Geomatics Office

Trimble Business Center/Total 
Control/Geomatics Office

Trimble Business Center/Total 
Control/Geomatics Office

Trimble Business Center/Total 
Control/Geomatics Office

BaTEriE w STaCJi BaZOwEJ 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna
BaTEriE w ODBiOrniKU rUCHOMYM 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna 2 x Li-ion lub zewnętrzna
CZaS PraCY [h] stacja bazowa/odbiornik ruchomy 11/7 8/8 8/8 8/8
TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/rejestrator/antena -40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +65
-40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +70
-40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +65
-40 do +65/-30 do +60/ 

-40 do +65
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/rejestrator/antena iPX7/iP67/iPX7 iP67/iP67/iPX7 iP67/iP67/iPX7 iP67/iP67/iPX7
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE odbiornik z anteną, kable, 

rejestrator, baterie, ładowarki/
zasilacze

odbiornik, antena, kable, 
rejestrator, baterie, ładowarki/

zasilacze

odbiornik z anteną, kable, 
rejestrator, baterie, ładowarki/

zasilacze

odbiornik z anteną, kable, 
rejestrator, baterie, ładowarki/

zasilacze
GwaranCJa [lata] 1 1 1 1
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] (o – odbiornik,  
b – stacja bazowa, r – stacja ruchoma, rTK – zestaw rTK)

brak danych brak danych brak danych brak danych

DYSTrYBUTOr Geotronics Polska Geotronics Polska Geotronics Polska Trimtech Polska 
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Nowości spod znaku VIVA 
to wysokiej klasy odbiorniki 
GS10 oraz GS15. Pod wzglę
dem możliwości oba mode
le  są do siebie bardzo zbli
żone. Najważniejsza różnica 
jest jednak widoczna już na 
pierwszy rzut oka – GS10 po
siada  antenę  zewnętrzną, 
a GS15 – zintegrowaną. Po
dobnie jak w przypadku ta
chimetrów Leiki, także i od
biorniki  tej  firmy dostępne 
są w kilku różnych wersjach 
dostosowanych do indywi
dualnych wymagań klienta. 
I tak, wersja Limited oferuje 
odbiór dwóch kanałów GPS 
(L1 i L2), a model Performan
ce wzbogacono w standar
dzie także o szybszą często
tliwość wyznaczania pozycji 
(20 Hz), transmisję GPRS oraz 
możliwość pracy w trybie sta
cji referencyjnej RTK. Najlep
szą jakość oferują odbiorniki 
Professional. Śledzą one nie 
tylko satelity GPS, lecz tak
że GLONASS, Galileo  oraz 
Compass, a do tego obsługują 
ASGEUPOS w standardzie. 
Warto zwrócić uwagę także 
na nowe rejestratory – Leica 
CS10 i CS15. Więcej o tych 
urządzeniach w wersji z an
teną GPS (odbiorniki Zeno) 
można przeczytać na s. 31.

K olejna nowość to 72ka
nałowa  dwuczęstotli
wościowa Sokkia GRX1, 

także zaprezentowana po raz 
pierwszy na ubiegłorocznych 
targach Intergeo. Od starszego 
odbiornika GSR2700 ISX róż
ni się m.in. wbudowanym po
dwójnym modemem, slotem na 
karty SD, nowym oprogramo
waniem do postprocessingu, 
a także mniejszą wagą i wy
miarami. Najważniejszą zmia
ną są jednak nowe rejestratory 
– SHC250 oraz SHC2500. Ten 
pierwszy wyposażony jest w 
modem Bluetooth, procesor 
806 MHz oraz kolorowy ekran 
dotykowy o przekątnej 3,7 ca
la. Druga propozycja wzbo
gacona jest o aparat cyfrowy 
o matrycy 5 MPx, klawiatu
rę QWERTY i 3,5calowy wy
świetlacz.

Przeglądając tegoroczne ze
stawienie, nie sposób nie za
uważyć mniejszego wyboru 
odbiorników marki Sokkia. 
O ile na rynek weszło jedno 
urządzenie, to jednocześnie 
wycofano dwa, w tym jedno 
zaprezentowane raptem dwa 
lata temu. Przypomnijmy, że 
w zeszłym roku Sokkia została 
przejęta przez Topcona, a dys
trybucję jej produktów w Pol
sce od spółki COGIK przejęła 
firma TPI. 
A skoro już o Topconie mo

wa, to w ostatnim roku ta ja
pońska korporacja zaoferowa
ła tylko jeden nowy odbiornik 
geodezyjny,  ale  za  to  jaki!  
GRS1  promowany  jest  ja
ko pierwszy na świecie ręcz
ny odbiornik RTK. Obsługa 
GLONASS, śledzenie 72 ka
nałów, częstotliwość wyzna
czania pozycji na poziomie 
100 Hz, wbudowany modem 
WiFi – to tylko niektóre osią
gi pozwalające geodetom roz
winąć  skrzydła.  Nowością 
w ofercie Topcona jest także 
rejestrator FC250 wyposażo
ny m.in. w ekran o przekątnej 
3,7 cala.

S poro nowinek wprowa
dziła też na rynek firma 
Trimble. Są to odbior

niki R4 i R5 oraz udoskona
lone wersje R6 i R8. Do tego 
dochodzi  przeznaczony  do 
kontroli maszyn SPS882 ofe
rowany przez firmę Trimtech 
z Krakowa. 72kanałowe R4 i 
R5 można zaliczyć do urzą
dzeń ze średniej półki. Od
biorniki  obsługują  sygnały 
GPS, SBAS i GLONASS (dla 
R4 jest to opcja), wyposażo
ne są w rozbudowane opro
gramowanie Trimble Survey 
Controller i mogą wyznaczać 
pozycję co 0,1 s. Nowe wciele
nie R8 to bez wątpienia sprzęt 
z najwyższej półki, o czym 
świadczy  chociażby  liczba 
śledzonych systemów GNSS i 
kanałów. Niemal identycznie 
w zestawieniu prezentuje się 
Trimble SPS882. 
Jeśli  chodzi  o  firmę Ash

tech, to oprócz powrotu do sta
rej nazwy (przejściowo był to 
Magellan Professional) w ofer
cie nie zaszły większe zmiany. 

Najważniejszą jest możliwość 
odbioru  sygnału  L2C przez 
odbiornik ProFlex 500. Warto 
jednak w tym miejscu wspo
mnieć o nowości „z ostatniej 
chwili”, jeszcze niedostępnej 
w Polsce. Jest to odbiornik Pro
flex Lite, który w wersji Duo 
śledzi do 150 kanałów i ofe
ruje możliwość odbierania za 
pomocą jednej anteny dwóch 
zestawów sygnałów RTK oraz 
ich  niezależnego  przelicza
nia. Dodajmy jeszcze, że mar
ka ta ma na polskim rynku już 
dwóch dystrybutorów – obok 
dotychczasowego INS Inter
national,  także Geopryzmat 
z Raszyna.  

J eszcze dwa lata temu na 
światowym  rynku  do
stępne  były  odbiorniki 

śledzące maksymalnie 72 ka
nały. W  ubiegłym  roku  re
kord pobiły dwa modele Leiki 
(GX1230 i SmartRover GNSS), 
podnosząc poprzeczkę do 120 
kanałów. W tegorocznym ze
stawieniu  mamy  zaś  jed
no urządzenie śledzące 216 
kanałów  (Javad  Triumph1 
G3T) i trzy (Stonex S9 GNSS, 
Trimble R8 i SPS882) – nawet 
do 220 kanałów! Do tego już 
wszystkie odbiorniki w ofercie 
Leica Geosystems, a nie tylko 
wybrane, dostępne są w wersji 
120kanałowej. 
Na usta ciśnie się pytanie, 

gdzie  jest granica  tego „wy
ścigu zbrojeń” i czy geodetom 
lub innym branżom w ogóle 
potrzebne są tak wyśrubowa
ne możliwości. Jak wskazują 
symulacje Japońskiej Agencji 
Kosmicznej JAXA, przy pełnej 
operacyjności systemów GPS, 
GLONASS,  IRNSS,  QZSS, 
Galileo oraz Compass (co ma 
nastąpić za blisko 10 lat) nad 
Azją PołudniowoWschodnią 
będzie można liczyć na dobrą 
widoczność nawet 35 satelitów 
jednocześnie (patrz s. 8). Przy 
220kanałowym odbiorniku 
oznacza to ponad sześć kana
łów na każdego satelitę. Do
kładnie tyle, włączając sygna
ły wojskowe, emitować będą 
satelity GPS bloku IIF. Można 
więc zaryzykować stwierdze
nie,  że  kolejnych  tak  spek
takularnych rekordów w tej 

kwestii nie należy się już spo
dziewać. Niewielu geodetów 
będzie  miało  bowiem  spo
sobność skorzystania w pełni 
z możliwości, jakie oferują te
go typu odbiorniki. 

W p o r ó w n a n i u 
z ubie głorocznym 
zestawieniem ko

lejną widoczną zmianą jest co
raz większa liczba obsługiwa
nych systemów i różnorodność 
kanałów. Standardem stał się 
już EGNOS. Sygnał ten odbie
ra 36 na 38 serii odbiorników 
(niektóre opcjonalnie). Coraz 
powszechniejszy jest także ro
syjski GLONASS – system ten 
śledzi już 28 serii instrumen
tów, z czego w sześciu jest to 
opcja. Nadal rzadkością jest 
obsługa Galileo (tylko osiem 
serii urządzeń). Warto przyj
rzeć się także nowym kana
łom GPS.  Choć  na  ich  glo
balną dostępność poczekamy 
jeszcze kilka lat, to już teraz 
L2C odbierany jest przez 16, 
a L5 – przez 12 odbiorników. 
O chińskim Compasie na ra
zie można tylko marzyć. Na 
odbiór sygnałów z tego sys
temu gotowe są trzy urządze
nia. Należy jednak pamiętać, 
że w przypadku niektórych 
odbiorników do obsługi no
wych kanałów wystarczy ak
tualizacja firmware’u. Przed 
zakupem sprzętu warto więc 
zapytać dystrybutora, czy ofe
rowany przez niego sprzęt tak
że ma taką możliwość. 
Kolejne  istotne  zmiany 

w porównaniu z zeszłorocz
nym zestawieniem to wyższa 
częstotliwość wyznaczania 
pozycji. Rok temu rekordziś
ci oferowali 20 Hz, a w tym 
roku już nawet 100 Hz! Taki
mi osiągami mogą pochwalić 
się producenci odbiorników 
Triumph i GRS1. Coraz więk
szy nacisk kładziony jest tak
że na ulepszanie rejestratorów. 
Standardem stał się kolorowy 
wyświetlacz, szybki procesor 
oraz system operacyjny Micro
soft. W rezultacie geodeci nie 
są już uzależnieni od konkret
nego oprogramowania, co roz
szerza możliwości prowadze
nia nietypowych pomiarów. 

opracowanie redakcji

dokończenie ze s. 32
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T ylko w  2009  roku  no
we sieci stacji referen
cyjnych oddano m.in. 

w Macedonii, Słowenii i Buł
garii, Gruzji, a wkrótce roz
wiązanie  tego  typu  ruszy 
także w Rumunii. Nad włas
ną siecią zastanawia się tak
że Kazachstan. Władze tego 
rozległego kraju zamierzają 
wybudować aż 500 stacji re
ferencyjnych. Z kolei te pań
stwa, które już mają sieć, sta
le rozwijają jej infrastrukturę. 
Sama tylko Japonia zamówi
ła w tym roku aż 450 nowych 
odbiorników dla stacji refe
rencyjnych.  Ten  lukratyw
ny przetarg wygrał Topcon. 
132 urządzenia tej samej fir
my trafią też do Chin i będą 
tam wykorzystywane do pre
cyzyjnego  monitorowania 
ruchów  skorupy  ziemskiej. 
Z kolei w Stanach Zjednoczo
nych sieć CORS składa się już 
z 1200 stacji (plus 200 prywat
nych) i w najbliższym czasie 
ma być zagęszczana przede 
wszystkim w okolicach lot
nisk, co wiąże się z budową 
tzw. lokalnego systemu wspo
magania (LAAS). 

PoD STrzEChY
Jeszcze parę lat temu stacje referencyjne uważane były za kosz
towny luksus, a dziś stają się niezbędnym elementem rozwoju 
gospodarczego kraju. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, Euro
pie Zachodniej czy Polsce, lecz – jak pokazuje praktyka – nawet 
w tak odległych zakątkach świata jak afrykański Benin. Śmiało 
można rzec, że urządzenia te wreszcie „trafiły pod strzechy”. 

Ciekawym  przykładem 
wzrostu znaczenia stacji re
ferencyjnych  jest  Benin, 
gdzie w ub.r. wybudowano 
od podstaw nową aktywną 
sieć  geodezyjną  składającą 
się z siedmiu stacji Trimble, 
które  pokrywają  sygnałem 
112 tys. km kw. kraju. Finan
sująca całe przedsięwzięcie 
amerykańska  agencja  rzą
dowa Millenium Challange 
Corp. początkowo planowa
ła zakładanie osnowy trady
cyjnej. Eksperci szybko doszli 
jednak do wniosku, że takie 
rozwiązanie  będzie w  nie
skończoność przeciągało pro
ces modernizacji kraju. Z te
go względu nie wahano się 
wyłożyć na cały projekt aż 
300 mln dolarów. 

P opularność  stacji  refe
rencyjnych rośnie także 
w Polsce. Tylko w 2009 

roku prywatna sieć TPINET 
wzbogaciła  się  o  dwa  no
we punkty  – w Częstocho
wie (2 kwietnia) oraz Opolu 
(5 listopada). Łącznie jest już 
ich teraz 12. Zmienił się tak
że stan posiadania państwo

wej ASGEUPOS,  tyle  że… 
za  granicą.  Dzięki  porozu
mieniu z Urzędem Geodezji 
i Geoinformacji Saksonii oraz 
Czeskim  Urzędem  Geode
zji polska sieć poszerzyła się 
o stacje w Rothenburgu i Ży
tawie oraz Pardubicach i Svi
tavach.  Przypomnijmy,  że 
obecnie ASGEUPOS składa 
się z 84 stacji z modułem GPS, 
14 z modułem GPS/GLONASS 
oraz 20 punktów zagranicz
nych (niemieckich, czeskich, 
słowackich i litewskich).
O przyszłości systemu ASG 

EUPOS podczas listopadowej 
konferencji w Wojskowej Aka
demii Technicznej mówił Ar
tur Oruba z Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. I tak, w 
najbliższych planach urzędu 
jest zagęszczenie stacji refe
rencyjnych, a co ważniejsze, 
udostępnienie  serwisu  po
wierzchniowego  poprawek 
RTK dla GPS i GLONASS dla 
wybranych obszarów kraju – 
głównie aglomeracji. Ponad
to serwis NAWGEO zostanie 
wzbogacony o transmisję pa
rametrów  transformacji  do 
układu  EUREF89.  GUGiK 

szykuje się również do insta
lacji rozbudowanego modułu 
do monitorowania przemiesz
czeń  stacji  referencyjnych 
w czasie quasirzeczywis
tym, a także do drugiego eta
pu  kampanii  kalibracyjnej 
systemu.  Artur  Oruba  za
powiedział także cykliczne 
przetargi na testowanie infra
struktury technicznej ASG 
EUPOS.

P rzyjrzyjmy  się  jednak 
bliżej zamieszczonemu 
na  kolejnych  stronach 

zestawieniu. W tym roku 
znalazło się w nim 12 urzą
dzeń, w tym cztery nowości. 
W porównaniu z odbiornika
mi geodezyjnymi oferta mo
że wydać się skromna, ale mi
mo to wybór z pewnością nie 
jest łatwy. Ashtech proponuje 
ProFlex 500 śledzący sygnały 
GPS (w tym L2C i L5), GLO
NASS i Galileo oraz wyposa
żony w technologię Blade. 
Kolejna  nowość  to  Javad 

Sigma. Odbiornik śledzi na
wet do 216 kanałów i wyzna
cza pozycję z częstotliwością 
do 100 Hz. O  jego zaawan

zestawienie odbiorników dla stacji referencyjnych GNSS
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STACJE REFERENCYJNE
MARKA Ashtech Javad

MODEL ProFlex 500 Sigma
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2009 2009

ŚLEDZOnE SYGnaŁY GPS (faza L1/L2/L2C/L5,  
kod C/a i P), GLOnaSS (L1/L2),  

Galileo, waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2/L2C/L5,  
kod C/a i P), GLOnaSS (L1/L2),  
Galileo (E1/E5a), waaS, EGnOS 

LiCZBa KanaŁÓw 75 216

CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi/inTErwaŁ rEJESTraCJi DanYCH [Hz] do 20 do 100 

DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5

rTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 10 + 1/15 + 1,5

DGPS [m] 0,4 0,25

TranSMiSJa DanYCH

radiomodem tak tak

modem GSM (GPrS) tak tak

internet TCP/iP tak tak

internet nTriP tak tak

FOrMaTY TranSMiSJi DanYCH TCM 2.3, rTCM 3.1, CMr, CMr+ TCM 2.3, rTCM 3.1, CMr, CMr+

FOrMaTY ZaPiSU PLiKÓw OBSErwaCYJnYCH aTOM do rinEX rinEX,
JPS

POrTY wEJŚCia-wYJŚCia 1 rS232/rS422 (do 921,6 kb/s), 
2 rS232 (do 115,2 kb/s), USB, 
Bluetooth, Ethernet (Full duplex, 
DHCP, wbudowany serwer, nTriP, 

wielostrumieniowe przesyłanie danych), 
PPS, Event Marker, Earth Terminal, 

wyjście 12 V 

2 Event Marker, 2 PPS, 2 Can 2.0, 
External reference Frequency input,  

2 rS232 (460,8 kbps), 
rS422 (460,8 kbps), USB, Ethernet, 

wbudowany modem UHF, wbudowany 
moduł GSM/GPrS, KFK waaS/EGnOS 

(SBaS), 2 External Power inputs 

ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna/karty pamięci (rodzaj) 128 (USB) 2 GB

klawiatura (liczba klawiszy) 3 2

sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej tak tak

wbudowany serwer FTP tak tak

wymiary [mm] 215 x 200 x 76 132 x 61 x 190

waga [kg] stacja bazowa 2,1 1,33 

anTEna Geodetic L1/L2 GPS/GLOnaSS 
lub choke ring

Geodetic L1/L2 GPS/GLOnaSS 
lub choke ring

wymiary [mm] brak danych brak danych

waga [kg] 0,62 (choke ring: 4,8) brak danych

ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE technologia BLaDE – szybsza 
inicjalizacja dzięki waaS/EGnOS 
i GLOnaSS, ekstrapolacja korekt 
różnicowych do 30 s, eliminacja 
sygnałów odbitych i zakłóconych

pomiar w trybie rTK do 100 Hz,
redukcja sygnałów odbitych, 

in-Band interference rejection, 
raiM

OPrOGraMOwaniE DO OBSŁUGi DZiaŁania  
STaCJi rEFErEnCYJnEJ

rTDS – kontrola, aktualizacja, 
konfiguracja, auto FTP,

 obsługa do 100 roverów

brak danych

ZaSiLaniE STaCJi rEFErEnCYJnEJ Li-ion, zewnętrzny akumulator 
lub sieciowe

zewnętrzne

TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/antena -30 do +65 -40 do +75

nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/antena iP67 iP67

GwaranCJa [lata] 1 (rozszerzalna) 1 (z możliwością przedłużenia)

CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł]  
(odbiornik + antena + oprogramowanie)

brak danych brak danych

DYSTrYBUTOr Geopryzmat,
inS

inS international

PoD STrzEChY

sowanych funkcjach można 
by sporo napisać. Ogranicz
my się jednak do stwierdze
nia, że we wspomnianym już 
przetargu na odbiorniki dla 
japońskiej sieci CORS urzą
dzenia Javada pod względem 
technicznym zostały ocenio
ne  jako bezkonkurencyjne. 
Jako że głównym kryterium 
oceny ofert była jednak cena, 
propozycja ta przegrała z tań
szym Topconem. 
Oferta Leiki rozszerzyła się 

z kolei o udoskonalony odbior
nik GRX1200, do nazwy któ
rego dodano „+GNSS”. Nowe 
urządzenie różni się od star
szego brata możliwością śle
dzenia satelitów GLONASS, 
Galileo i Compass, a także od
biorem sygnału GPS L5. Od
biornik oferuje ponadto no
we formaty transmisji danych 
(Leica 4G, NMEA, LB2) i wię
cej portów wejścia/wyjścia. 
Swoje produkty udoskona

lił także Topcon, który wpro
wadził na rynek instrument 
NETG3A.  Choć  nowy  od
biornik wygląda podobnie jak 
NETG3, to zwiększono w nim 
liczbę  śledzonych kanałów 
z 72 do 114 oraz częstotliwość 
wyznaczania pozycji z 20 do 
100 Hz. Urządzenie może po
nadto  korzystać  z  nowych 
syg nałów (m.in. Galileo) oraz 
– jako jedno z pierwszych na 
rynku – z trzeciego kanału cy
wilnego GLONASS. 
Choć  tylko  Leica  zdecy

dowała się podać cenę swo
jego  odbiornika  bazowe
go  (pochwała  za  podejście 
do klienta), to powszechnie 
wiadomo, że nadal są to pro
dukty dość kosztowne. Może 
więc zastanawiać, czy – po
dobnie jak w przypadku od
biorników ruchomych – do
czekamy się kiedyś  tańszej 
alternatywy ze Wschodu. 
Jednak z drugiej strony, czy 
ktokolwiek  zaryzykowałby 
korzystanie  z  niepewnych 
rozwiązań,  np.  przy  budo
wie autostrady lub stadionu 
na Euro 2012? Gdzie jak gdzie, 
ale w przypadku stacji refe
rencyjnych sprawdza się sta
re porzekadło, że „nie stać nas 
na oszczędzanie”. 

opracowanie redakcji
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STACJE REFERENCYJNE
MARKA Leica Topcon Topcon Topcon
MODEL GRX1200+ GNSS GB-1000 GB-3000 Odyssey RS
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2009 brak danych 2008 brak danych
ŚLEDZOnE SYGnaŁY GPS (L1/L2/L5), 

GLOnaSS (L1/L2), 
Galileo (E1/E5a/E5b/altBOC), 

Compass, SBaS

GPS (faza L1/L2, kod C/a i P), 
GLOnaSS, 

waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2, kod C/a, P, 
L2C, L5), GLOnaSS, 

Galileo (bez wym. płyty gł.), 
waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2, kod C/a i P), 
GLOnaSS,

 waaS,EGnOS

LiCZBa KanaŁÓw 120 40 72 40
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi/inTErwaŁ rEJESTraCJi DanYCH [Hz] do 20 1-20 1-20 1-20
DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 1/5 + 1
rTK [mm + ppm] brak danych 10 + 1,5/15 + 2 10 + 1/15 + 1 10 + 1,5/15 + 2
DGPS [m] 0,25 brak danych 0,30 brak danych

TranSMiSJa DanYCH
radiomodem tak tak tak tak
modem GSM (GPrS) tak tak tak tak
internet TCP/iP tak tak tak tak
internet nTriP tak tak tak tak

FOrMaTY TranSMiSJi DanYCH rTCM 2.x, 3.x,  CMr/CMr+,
Leica, Leica 4G, nMEa, LB2

rTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 
CMr, CMr+, JPS

rTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 
CMr, CMr+, JPS

rTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 
CMr, CMr+, JPS

FOrMaTY ZaPiSU PLiKÓw OBSErwaCYJnYCH Leica MDB, rinEX, BinEX TPS, rinEX TPS, rinEX TPS, rinEX
POrTY wEJŚCia-wYJŚCia 4 rS-232, 2 zasil. zewn., antena, 

PPS, Event, 
zewn. oscylator, Ethernet 

3 rS-232, USB, Ethernet, zasil. 
zewn., antena, opcja: PPS, Event 

Marker, i/O frequency

3 rS-232, USB, Ethernet, zasil. 
zewn., antena, opcja: PPS, Event 

Marker, i/O frequency

3 rS-232, USB, Ethernet,  zasil. 
zewn., antena, opcja: PPS, Event 

Marker, i/O frequency
ODBiOrniK

pamięć wewnętrzna/karty pamięci (rodzaj) 256 MB-1 GB (CF) do 1 GB (CF) do 1 GB (CF) do 1 GB 
klawiatura (liczba klawiszy) 1 9 9 2
sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej tak opcja opcja opcja
wbudowany serwer FTP tak opcja opcja tak
wymiary [mm] 212 x 166 x 79 150 x 257 x 63 150 x 257 x 63 159 x 242 x 59
waga [kg] stacja bazowa 1,7 1,2 1,2 1,9

anTEna aX1203+ GnSS, aT504 GG, ar25 Choke ring z elementem 
Dorne & Margolin Cr-3 lub Cr-4

Choke ring z elementem 
Dorne & Margolin Cr-3 lub G3a-1

Choke ring z elementem 
Dorne & Margolin Cr-3 lub Cr-4

wymiary [mm] 170 x 62 (śr. x wys.),  
380 x 140 (śr. x wys.)

380 x 410 (śr. x wys.) 380 x 410 (śr. x wys.) 380 x 410 (śr. x wys.)

waga [kg] 0,44-7,6 4,4 4,4 4,4
ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE SmartTrack+ – redukcja 

wielodrożności, śledzenie satelitów 
niskich; SmartCheck+ – eliminacja 

wielodrożności, odporność na 
zakłócenia, śledzenie niskich 
satelitów i słabych sygnałów  

multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

multipath, co-op tracking,  
anti-jamming

OPrOGraMOwaniE DO OBSŁUGi DZiaŁania  
STaCJi rEFErEnCYJnEJ

Leica Spider (nET) – 
automatyczna obsługa stacji, 
generowanie plików danych 

w różnych formatach 
(w tym sieciowych), sterowanie 

stacją przez internet

TopnET – obsługa GPS/GLOnaSS 
przez internet, 

pełna konfiguracja  
i obsługa odbiornika,  
wgrywanie firmware, 

automatyczna obsługa FTP, 
funkcje alarmowe

TopnET – obsługa GPS/GLOnaSS 
przez internet, 

pełna konfiguracja  
i obsługa odbiornika,  
wgrywanie firmware, 

automatyczna obsługa FTP, 
funkcje alarmowe

TopnET – obsługa GPS/GLOnaSS 
przez internet, 

pełna konfiguracja  
i obsługa odbiornika,  
wgrywanie firmware, 

automatyczna obsługa FTP, 
funkcje alarmowe

ZaSiLaniE STaCJi rEFErEnCYJnEJ bateria wewnętrzna  oraz 
2 niezależne źródła przełączane 

automatycznie: sieciowe 
i akumulator 

zasilanie wewnętrzne  
(2 x Li-ion) oraz dowolne 

zasilanie zewnętrzne 
 i sieciowe

zasilanie wewnętrzne  
(2 x Li-ion) oraz dowolne 

zasilanie zewnętrzne  
i sieciowe

zasilanie wewnętrzne  
(2 x Li-ion) oraz dowolne 

zasilanie zewnętrzne  
i sieciowe

TEMPEraTUra PraCY [°C] odbiornik/antena -40 do +65/-40 do +70 -40 do +55 -40 do +55 -40 do +55
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi odbiornik/antena iP67/iP67 iP66 iP66 iP66
GwaranCJa [lata] 1-3 2 2 2
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł]  
(odbiornik + antena + oprogramowanie)

od 50 000 zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji zależnie od konfiguracji

DYSTrYBUTOr Leica Geosystems, 
iG T. nadowski

TPi TPi TPi
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Topcon Trimble Trimble Trimble Trimble Trimble
NET-G3A Net RS Net R3 GNSS Net R8 GNSS Net R5 GNSS SPS 851

2009 2005 2008 2008 2006 2007
GPS (L1/L2/L5/C/a/L1P/L2P/ 

L2C), GLOnaSS (L1/L2/L5/ 
L1Ca/L2Ca/L1P/L2P), Galileo 

(E2/L1/E1/E5a), waaS, EGnOS 

GPS (faza L1/L2, kod C/a, P, 
L2C), waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2, 
kod C/a, P, L2C, L5), 

GLOnaSS,
 waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2, 
kod C/a, P, L2C, L5), 

GLOnaSS, 
waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2, 
kod C/a, P, L2C, L5), 

GLOnaSS, 
waaS, EGnOS

GPS (faza L1/L2, 
kod C/a, P, L2C, L5), 

GLOnaSS, 
waaS, EGnOS

114 24 72 76 76 72
1-100 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10 1, 2, 5, 10, 20, 50 1, 2, 5, 10, 20 1, 2, 5, 10, 20

3 + 0,5/5 + 0,5 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1
10 + 1/15 + 1 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1
brak danych nie dotyczy 0,25/0,50 0,25/0,50 0,25/0,50 0,25/0,50

tak tak tak tak tak tak
tak tak tak tak tak tak
tak tak tak tak tak tak
tak tak tak tak tak tak

rTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 
CMr, CMr+, JPS, TPS, BiMEX

rTCM 2.1, 2.3, 
CMr, CMr+, rinEX

rTCM 2.1, 2.3, 
CMr, CMr+, rinEX

rTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, 
CMr, CMr+, rinEX

rTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0,
 CMr, CMr+, rinEX

rTCM 2.1, 2.3, 3.0, 
CMr, CMr+, rinEX

TPS, rinEX DaT, rinEX DaT, rinEX DaT, rinEX, T01 DaT, rinEX DaT, rinEX
4 rS-232, USB, Ethernet, PPS, 

Event Marker, zasil. zewn.,  
antena, i/O frequency

4 rS-232, Lan 2 rS-232, Lan,  
Bluetooth, USB

3 rS-232, Lan,  
Bluetooth, USB, Lemo 7pin

rS-232, Lan,   
Bluetooth, USB, Lemo 7pin

rS-232, Lan,   
Bluetooth, USB, Lemo 7pin

do 2 GB (karta pamięci) 150 lub 950 MB twardy dysk przez USB 4 GB, twardy dysk przez USB 59 MB, twardy dysk przez USB twardy dysk przez USB
1 brak 7 7 7 7

opcja tak tak tak tak bezp. podłączenie do komputera
tak nie nie nie nie nie

165 x 91 x 310 228 x 140 x 65 240 x 190 x 67 265 x 190 x 67 240 x 120 x 50 240 x 120 x 50
brak danych 1,6 1,86 2,08 1,55 1,65

Choke ring z elementem 
Dorne & Margolin Cr-3 lub G3a-1

Zephyr Geodetic lub EDO Dorne 
& Margolin Choke ring

Trimble Zephyr Geodetic 2, 
Trimble GnSS Choke ring

Trimble Zephyr Geodetic 2, 
Trimble GnSS Choke ring

Zephyr Geodetic 2, EDO Dorne 
& Margolin Choke ring

Zephyr Geodetic 2

380 x 410 (śr. x wys.) brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

4,4 brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych
multipath, co-op tracking,  

anti-jamming
Trimble-r Track dla L2C, 

Maxwell – redukcja sygnałów 
odbitych, wzmacnianie sygnału

Trimble-r Track dla L2C, 
Maxwell – redukcja sygnałów 

odbitych, wzmacnianie sygnału

Trimble-r Track dla L2C, 
Maxwell – redukcja sygnałów 

odbitych, wzmacnianie sygnału

Trimble-r Track dla L2C, 
Maxwell – redukcja sygnałów 

odbitych, wzmacnianie sygnału

Trimble-r Track dla L2C, 
Maxwell – redukcja sygnałów 

odbitych, wzmacnianie sygnału

TopnET – obsługa GPS/
GLOnaSS przez internet, 

pełna konfiguracja  
i obsługa odbiornika,  
wgrywanie firmware, 

automatyczna obsługa FTP, 
funkcje alarmowe

GPSBase, 
każdy odbiornik posiada 

własną stronę www

GPSBase, 
każdy odbiornik posiada 

własną stronę www

GPSBase, 
każdy odbiornik posiada 

własną stronę www

GPSBase, 
każdy odbiornik posiada

 własną stronę www

GPSBase, 
każdy odbiornik posiada 

własną stronę www

dowolne zasilanie zewnętrzne 
i sieciowe

wewnętrzna Li-ion wewnętrzna Li-ion wewnętrzna Li-ion wewnętrzna Li-ion wewnętrzna Li-ion

-40 do +60 -40 do +65 -40 do +65 -40 do +65 -40 do +65 -40 do +65
iP67 iPX5 (100% hermetyczny) iP67 (100% hermetyczny) iP67 iP67 iP67, MiL-STD 810F

2 do 6 do 6 do 6 do 6 do 6
zależnie od konfiguracji brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

TPi Geotronics Polska Geotronics Polska Geotronics Polska Geotronics Polska Geotronics Polska
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zestawienie GiS-owych odbiorników GNSS

J akie wymagania musi 
spełniać odbiornik GIS
owy? Powinien być ma

ły i lekki, odporny na trudne 
warunki  pogodowe,  ofero
wać mniej lub bardziej złożo
ne wspomaganie GPS (przy
najmniej w postaci EGNOS), 
obsługiwać podstawowe for
maty przestrzennych danych 
wektorowych (najlepiej także 
rastrowych) oraz – co oczywi
ste – umożliwiać rejestrowa
nie m.in. punktów i linii wraz 
z atrybutami. Standardem sta
je się także system operacyjny 
Windows (ewentualnie inny), 
co umożliwia instalowanie GI
Sowego oprogramowania, ta
kiego jak choćby ArcPad. Do 

BEz SENSaCJi… 
W tegorocznym zestawieniu uzbierało się raptem 18 odbiorni
ków, z czego zaledwie pięć to nowości. Wiele wskazuje jednak 
na to, że to tylko cisza przed burzą. Już wkrótce na rynku tego 
typu urządzeń powinno być znacznie tłoczniej. 

tego mile widziana jest rów
nież wymiana danych przez 
WiFi lub Bluetooth. 

B aczny obserwator ryn
ku GNSS bez trudu do
strzeże,  że  do  sprze

daży wchodzi coraz więcej 
urządzeń w dużym stopniu 
spełniających tę ogólnie sfor
mułowaną definicję. Z jednej 
strony  świat  zalewany  jest 
przez  tzw. smartfony, czyli 
telefony komórkowe wypo
sażone m.in. w GPS, system 
operacyjny,  aparat  fotogra
ficzny, a czasem także kom
pas  elektroniczny.  Do  tego 
standardem staje się techno
logia AGPS. Na takim urzą
dzeniu bez trudu można za
instalować oprogramowanie 
typu ArcPad  i  z  powodze
niem tworzyć zaawansowa
ne warstwy dla systemów 
GIS. Oczywiście, problemem 
w takim przypadku pozosta
je kiepska dokładność i spora 
wrażliwość na niekorzystne 
warunki pogodowe. 
Z  drugiej  strony  na  ryn

ku pojawia się coraz więcej 
urządzeń typowo turystycz
nych, które  także mogą być 
wykorzystywane na potrzeby  
GISu. Dobrym przykładem 
są  zaprezentowane w  2009 
roku odbiorniki Dakota, Ore
gon i Colorado marki Garmin. 
Charakteryzuje je duża odpor
ność na pył i wilgoć, obsługu
ją EGNOS, potrafią rejestro
wać linie i punkty w formacie 
GPX, a także pozwalają na wy
świetlanie rastrów w formacie 
KML. Do tego dochodzą wbu

dowane narzędzia, np. do obli
czania powierzchni, barometr 
(zwiększający dokładność od
czytu wysokości) oraz kom
pas. 
Bez wątpienia w ciągu naj

bliższych lat granica między 
odbiornikami GIS a sprzętem 
amatorskim będzie się szybko 
zacierała. Sprzyjać temu bę
dzie nie tylko inwencja pro
ducentów  urządzeń  GNSS, 
lecz  również coraz większa 
popularność EGNOS i wzrost 
precyzji pomiarów kodowych 
związany z modernizacją sys
temu GPS.  Jednak na  razie, 
jak pokazuje artykuł naukow
ców z WAT (s. 10), przewaga 
odbiorników GISowych jest 
wciąż wyraźna. 

z e względu na dokład
ność tegoroczne zesta
wienie możemy podzie

lić na trzy kategorie. Precyzję 
metrową oferuje siedem od
biorników, w tym dwie nowo
ści Trimble’a – Nomad serii 
G oraz tablet Trimble Yuma. 
Zaletą tego drugiego jest jed
nak nie dokładność, lecz duży 
ekran, spore zasoby pamięci 
oraz szybki procesor. Urządze
nie o podobnych możliwoś
ciach zaprezentowała ostat
nio firma Handheld. Jej tablet 
Algiz 7 już wkrótce ma być do
stępny także w Polsce.
Kolejna grupa odbiorników 

oferuje dokładność decymetro
wą, najczęściej w technologii 
DGPS. W tej kategorii znalazło 
się pięć urządzeń, wszystkie 
znane z ubiegłorocznego ze
stawienia.  Ostatnia  grupa 

pozwala na osiągnięcie do
kładności centymetrowej lub 
nawet milimetrowej, najczęś
ciej w  technologii RTK  lub 
postprocessingu. W tej kate
gorii znalazły się aż trzy no
wości. Pierwsze dwie to za
prezentowane we wrześniu 
ub.r. na Intergeo odbiorniki 
Leica Zeno 10 i 15, czyli reje
stratory CS10 i CS15 z dołą
czoną anteną (więcej na s. 31). 
Ostatnia nowość, Walker II, to 
przy okazji także nowa marka 
w zestawieniu, czyli brytyjski 
Stonex. Podobnie jak w przy
padku odbiornika geodezyjne
go S9 firma ta zaproponowała 
urządzenie z górnej półki, któ
re oferuje m.in. bardzo wyso
ką precyzję pomiaru sięgającą 
nawet 0,5 cm. 

P odsumowując tegorocz
ne zestawienie, w ofer
cie  krajowych  dystry

butorów znajdziemy przede 
wszystkim odbiorniki obsłu
gujące systemy GPS i EGNOS 
(11 na 18). Do wyboru są tak
że trzy urządzenia śledzące sa
telity GLONASS i trzy odbie
rające wyłącznie sygnał GPS. 
Wszystkie rejestratory są już 
wyposażone w system opera
cyjny Microsoftu, co znacznie 
zwiększa  potencjalne moż
liwości  ich  wykorzystania. 
Mocno zróżnicowane są tak
że ceny. Tam, gdzie je podano, 
wahają się od nieco ponad ty
siąca do blisko 30 tysięcy zło
tych. Oferta odbiorników GIS, 
choć niezbyt obszerna, z pew
nością jest różnorodna. 

opracowanie redakcjiźr
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ODBIORNIKI GIS-owe
MARKA 3R 3R 3R 3R
MODEL Standard Kenaz GNSS V-RTK
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2006 2008 2008 2008
ŚLEDZOnE SYGnaŁY GPS (faza L1, kod C/a), EGnOS GPS (faza L1, kod C/a), EGnOS GPS (faza L1, kod C/a), 

GLOnaSS, 
EGnOS, rT-20 (opcja)

GPS (faza L1/L2, kod C/a), 
GLOnaSS (opcja), rTK (opcja),

EGnOS, OmniSTar VBS
LiCZBa KanaŁÓw 12 12 28 24
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi [Hz] 1 1 20 20
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 45/38/8 60/35/1 65/35/0,5 50/40/30
DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości

z korekcją DGPS, inną [m] EGnOS: 3 EGnOS: 1 EGnOS: < 1, 
rT-20: 0,2 (opcja) 

OmniSTar: 0,1
rTK: 0,01 (opcja) 

postprocessing [m] nie dotyczy 0,05 0,05 0,005
ODBiOrniK SirF iii Kenaz GPS novatel SMarT-V1G novatel FlexPak-V2

pamięć [MB] (karta pamięci) brak brak brak brak
klawiatura (liczba klawiszy) brak brak brak brak
wymiary [mm] nie dotyczy 101 x 97 x 35 115  x 90 185 x 160 x 71
waga [kg] nie dotyczy 0,2 0,5 1

rEJESTraTOr Handheld nautiz 7 Handheld nautiz 7 Handheld nautiz 7 Handheld nautiz 7
system operacyjny windows Mobile 6.1 Professional windows Mobile 6.1 Professional windows Mobile 6.1 Professional windows Mobile 6.1 Professional
procesor [MHz] 806 806 806 806
pamięć wewnętrzna [MB] 128 + 4000 128 + 4000 128 + 4000 128 + 4000
karty pamięci (rodzaj) [MB] SD SD SD SD
wyświetlacz anti-glare 3.5” VGa anti-glare 3.5” VGa anti-glare 3.5” VGa anti-glare 3.5” VGa

rozmiar 640 x 480 pikseli 640 x 480 pikseli 640 x 480 pikseli 640 x 480 pikseli
dotykowy tak tak tak tak
kolorowy tak tak tak tak

klawiatura (liczba klawiszy) 22 22 22 22
oprogramowanie specjalistyczne 3r-arEa Professional, 

arcPad (opcja)
3r-arEa Professional, 

arcPad (opcja)
3r-arEa Professional, 

arcPad (opcja)
3r-arEa Professional, 

arcPad (opcja)
format wymiany danych SHP, MiF, KML SHP, MiF, KML SHP, MiF, KML SHP, MiF, KML
wymiary [mm] 179 x 97 x 37 179 x 97 x 37 179 x 97 x 37 179 x 97 x 37
waga [kg] 0,49 0,8 3,5 4,5

anTEna novatel GPS-701-GGL
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintgrowana zewnętrzna
wymiary [mm] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 185 x 69 (średn. x wys.)
waga [kg] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,5

OBSŁUGa PrOTOKOŁU nMEa tak tak tak tak
MODEM GSM/GPrS opcja opcja opcja opcja
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia rS-232, USB, Bluetooth, wLan rS-232, USB, Bluetooth, wLan rS-232, USB, Bluetooth, wLan rS-232, USB, Bluetooth, wLan
OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia brak danych brak danych brak danych brak danych 
ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE offset, uśrednianie, 

import z Google Earth
offset, uśrednianie, 

import z Google Earth
offset, uśrednianie, 

import z Google Earth
offset, uśrednianie,

 import z Google Earth
odbiór rTK z satelity GEO

OPrOGraMOwaniE DO POSTPrOCESSinGU nie dotyczy EzSurv (opcja) EzSurv (opcja) EzSurv (opcja)
ZaSiLaniE (typ baterii) Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion
CZaS PraCY [h] 8-12 8-12 8-12 8-12
TEMPEraTUra PraCY [°C] -30 do +60 -30 do +60 -30 do +60 -30 do +60
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi iP67 iP67 iP67 iP67
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE kontroler, zasilacz, okablowanie, 

ładowarka
kontroler, zasilacz, okablowanie, 

ładowarka
kontroler, odbiornik GnSS, zestaw 
plecakowy, zasilacz, okablowanie, 

ładowarka

kontroler, odbiornik V-rTK, zestaw 
plecakowy, zasilacz, okablowanie, 

ładowarka
GwaranCJa [lata] 1 1 1 1
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] 5995 8995 12 995 27 995
DYSTrYBUTOr GPS.PL GPS.PL GPS.PL GPS.PL
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ODBIORNIKI GIS-owe
MARKA Ashtech Ashtech Leica Leica
MODEL MobileMapper CX MobileMapper 6 Zeno 10 (opis s. 31) Zeno 15 (opis s. 31)

rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2007 2008 2010 2010
ŚLEDZOnE SYGnaŁY GPS (faza L1, kod C/a), 

waaS, EGnOS, MSaS
GPS (faza L1, kod C/a), 
waaS, EGnOS, MSaS

GPS (faza L1, kod C/a),
GLOnaSS (opcja),

 waaS, EGnOS, MSaS, GaGan, 

GPS (faza L1, kod C/a),
GLOnaSS (opcja),

 waaS, EGnOS, MSaS, GaGan, 
LiCZBa KanaŁÓw 14 12 14 14
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi [Hz] 1 1 5 5
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja <120/<60/<15 brak danych 120/35/8 120/35/8
DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości

z korekcją DGPS, inną [m] <1, SBaS: <3 SBaS: 2-5 0,4 0,4
postprocessing [m] <0,3 1-2 0,3 (L1 kod), 

10 mm + 2 ppm (L1 kod, faza)
0,3 (L1 kod), 

10 mm + 2 ppm (L1 kod, faza)
ODBiOrniK

pamięć [MB] (karta pamięci) 128-4000 
(SD)

128-4000 
(SD)

512 MB SDraM, 1GB nanD Flash 
(CF i SD 1GB)

512 MB SDraM, 1GB nanD Flash 
(CF i SD 1GB)

klawiatura (liczba klawiszy) 18 9 26 65
wymiary [mm] 90 x 195 x 46 146 x 64 x 29 278 x 102 x 45 323 x 125 x 45
waga [kg] 0,48 (z baterią) 0,224 (z baterią) 0,74 0,90

rEJESTraTOr (model) zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany
system operacyjny windows CE.nET 5.0 windows Mobile 6 windows CE 6.0 windows CE 6.0
procesor [MHz] 206 400 533 533
pamięć wewnętrzna [MB] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 
karty pamięci (rodzaj) [MB] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
wyświetlacz 

rozmiar 320 x 240 pikseli 240 x 320 pikseli 480 x 640 pikseli 640 x 480 pikseli
dotykowy tak tak tak tak
kolorowy tak tak tak tak

klawiatura (liczba klawiszy) jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
oprogramowanie specjalistyczne (nazwa, funkcje) dowolne instalowane 

na platformie windows CE
dowolne instalowane 

na platformie windows Mobile 6
Leica Zeno Field: zapis punktów, 
linii, powierzchni z atrybutami, 

układy współrzędnych, nawigacja

Leica Zeno Field: zapis punktów, 
linii, powierzchni z atrybutami, 

układy współrzędnych, nawigacja

eksport/import [format wymiany danych] w zależności od oprogramowania w zależności od oprogramowania SHP, MiF, DwG, DGn, DXF, inne SHP, MiF, DwG, DGn, DXF, inne
wymiary [mm] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik
waga [kg] jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik

anTEna (model)
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana lub zewnętrzna zintegrowana lub zewnętrzna zintegrowana lub zewnętrzna zintegrowana lub zewnętrzna
wymiary [mm] zewn. 190 x 96 (średn. x wys.) brak danych brak danych brak danych
waga [kg] 0,45 brak danych brak danych brak danych

OBSŁUGa PrOTOKOŁU nMEa tak tak tak tak
MODEM GSM/GPrS nie nie tak tak
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia rS-232, antena, USB, 

Bluetooth, zasilanie
antena, Bluetooth,  

1/4 cala złącze jack (TrS)
Bluetooth, USB, 
rS-232, antena

Bluetooth, rS-232, 
antena

OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia brak brak brak brak
ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE minimalizacja błędu wielotorowości 

sygnału, klient nTriP
SirF Star,  

technologia BLaDE™ 
SmartCheck+,
SmartTrack+

SmartCheck+,
SmartTrack+

OPrOGraMOwaniE DO POSTPrOCESSinGU MobileMapper Office MobileMapper Office 6 Leica Zeno Office Leica Zeno Office
ZaSiLaniE (typ baterii) Li-ion 2 x aa Li-ion Li-ion
CZaS PraCY [h] 8 10 9 9
TEMPEraTUra PraCY [°C] -10 do +60 -20 do +60 -30 do +60 -30 do +60
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi iP54 iPX7 iP67 iP67
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE odbiornik, okablowanie, karta SD, 

bateria, replikator portów, 
ładowarka, etui, piórka dotykowe

odbiornik, okablowanie,  
2 baterie aa, pióra zapasowe

odbiornik, oprogramowanie, 
2 baterie, ładowarka, karta SD, 

odbiornik, oprogramowanie, 
2 baterie, ładowarka, karta SD, 

GwaranCJa [lata] 1 1 1-3 1-3
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] brak danych brak danych ok. 7000 ok. 8000
DYSTrYBUTOr Geopryzmat, inS Geopryzmat, inS Leica Geosystems, iG T. nadowski Leica Geosystems, iG T. nadowski
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Stonex Topcon Trimble Trimble Trimble Trimble
Walker II GMS-2/GMS-2 Pro Juno SB/SC Nomad serii G Pathfinder Pro XRT GeoExplorer GeoXM/

GeoXT
2009 2006/2009 2008 2009 2008 2008

GPS (L1 C/a), 
SBaS

GPS (faza L1, kod C/a), 
GLOnaSS, EGnOS,

 OmniSTar (opcja), Beacon

GPS (kod L1, C/a),
 SBaS

GPS (kod L1, C/a),
 waaS

GPS (faza L1/L2, kod C/a), 
 GLOnaSS (faza L1/L2, kod), 

SBaS, OmniSTar, Beacon

GPS (kod L1, C/a), SBaS/
GPS (faza L1, kod C/a), SBaS

12 + 2 50 12 (GPS) 12 (GPS) 72 (GPS, GLOnaSS, SBaS) 14 (12 GPS, 2 SBaS)
1 do 10 1 1 1 1

45/35/1 <30/<10/1 30/1/1 50/1/1 30/1/1 30/1/1

DGPS: 0,3-1; SBaS: 1-3 <0,5 2-5 waaS: 2-5 VrS, OmniSTar XP: 0,1 1-3/<1
0,005 + 1 ppm/0,01 + 1 ppm 0,3 (stat. 0,003 + 0,8 ppm) 1-3 2-5 0,1 (2 minuty pomiaru) 1-3/<0,5

256, 
MMC SD (1–4 GB)

128
 (SD)

128 
(micro SD/SDHC)

6144 
(SD SiDO, CF ii)

brak 1024 
(SD/SDHC)

27 3 (funkcyjne) 14 22 7 11
284 x 95 x 37 197 x 90 x 46/210 x 94 x 78 129 x 74 x 30 176 x 100 x 50 240 x 120 x 50 215 x 99 x 77

0,73 (z akumulatorem) 0,7/0,9 0,24 (z baterią) 0,56 (z baterią) 1,55 (z baterią) 0,80 (z baterią)
zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany recon, ranger, nomad, Yuma zintegrowany

windows CE.nET windows CE 5.0 windows Mobile 6.1 windows Mobile 6.0 windows Mobile 6.0 windows Mobile 6.0
520 520 533 806 806 520

jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 2048 jak odbiornik
jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik SD/SiDO i CF (typ ii) jak odbiornik

TFT
full VGa 480 x 640 pikseli 240 x 320 pikseli 240 x 320 pikseli 480 x 640 pikseli 480 x 640 pikseli 480 x 640 pikseli

tak tak tak tak tak tak
tak tak tak tak tak tak

jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 22 jak odbiornik
HandStar, HandControl TopSUrV GiS, TopPaD, arcPad 

z modułem ariMr, sterowanie
parametrami, pomiary, edycja,

wizualizacja, obliczenia, zdjęcia, 
offsety

Trimble TerraSync, arcPad, 
intergraph OnDemand, 

autoMapa, zapis punktów, 
linii, powierzchni z atrybutami, 

układy współrzędnych

Trimble TerraSync, arcPad, 
intergraph OnDemand, 

autoMapa, zapis punktów, 
linii, powierzchni z atrybutami, 

układy współrzędnych

Trimble TerraSync, arcPad, 
intergraph OnDemand, 

autoMapa, zapis punktów, 
linii, powierzchni z atrybutami, 

układy współrzędnych

Trimble TerraSync, arcPad, 
intergraph OnDemand, 

autoMapa, zapis punktów,linii, 
powierzchni z atrybutami, 

układy współrzędnych
rinEX, aSCii, DXF, BMP, GiF, JPG, PGn DXF, SHP, TXT, GeoTiFF, użytk. SSF, SHP, BMP, TiFF, JPEG, MrSiD SSF, SHP, BMP, TiFF, JPEG, MrSiD SSF, SHP, BMP, TiFF, JPEG, MrSiD SSF, SHP, BMP, TiFF, JPEG, MrSiD

jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 176 x 100 x 50 jak odbiornik
jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik jak odbiornik 0,56 (z baterią) jak odbiornik

zintegrowana lub zewnętrzna zintegrowana zintegrowana lub zewnętrzna zintegrowana zewnętrzna zintegrowana
zewn. 170 x 60 (średn. x wys.) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 165 x 76 (średn. x wys.) nie dotyczy

0,395 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,64 nie dotyczy
tak tak tak tak tak tak
tak opcja tak (Juno SC) tak (modele 800GX) tak (w rejestratorze) nie

rS-232, USB, Bluetooth rS-232, USB, Bluetooth, 
zasilanie, antena 

USB, Bluetooth, wLan, audio, 
antena, zasilanie

rS-232, USB, Bluetooth, wLan, 
audio, zasilanie 

2 rS-232, zasilanie, antena, 
Bluetooth

USB, Bluetooth, wLan, 
zasilanie, antena

wLan 802.11 b/g brak brak USB (host) brak DB9
EVErEST – eliminacja odbitych 

sygnałów
wbudowany dalmierz laserowy  
(Pro), kamera, kompas elektr. 

brak danych brak danych Everest – eliminacja sygnałów 
odbitych, Postprocessing H-Star

Everest – eliminacja sygnałów 
odbitych

QuickPositionTrack Topcon Tools Trimble Pathfinder Office Trimble Pathfinder Office Trimble Pathfinder Office Trimble Pathfinder Office
Li-ion wymienne Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

do 8 na jednej baterii ok. 8 8-14 15 13 8-16
-20 do +60 -20 do +50 0 do +60 -30 do +60 -20 do +60 -20 do +60

iP65 iP66 brak iP67 iP67 iP65
antena zewnętrzna z tyczką 

i akcesoriami, 2 baterie
odbiornik, okablowanie, 

zasilacz, ładowarka, GMS Tools, 
bateria, pokrowiec

odbiornik, kabel USB, ładowarka 
sieciowa, bateria, 2 rysiki

odbiornik, bateria, rysik, 
ładowarka sieciowa, kabel USB

odbiornik, antena Zephyr 2, 
kabel antenowy, zasilacz, 

walizka, okablowanie

odbiornik, stacja dokująca, 
okablowanie, zasilacz, wskaźnik, 

pokrowiec
2 2 1 1 1 1

brak danych zależnie od konfiguracji 3460/4570 od 7720 brak danych 9950/18 650
Czerski Trade Polska TPi impexgeo impexgeo impexgeo impexgeo
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ODBIORNIKI GIS-owe
MARKA Trimble Trimble Trimble Trimble
model GeoExplorer GeoXH Pathfinder ProXT/ProXH Pathfinder XC Yuma Tablet
rOK wPrOwaDZEnia na rYnEK 2008 2005 2006 2009
ŚLEDZOnE SYGnaŁY GPS (faza L1/L2, kod C/a), SBaS GPS (kod L1, faza C/a), SBaS/

GPS (kod L1/L2, faza C/a), SBaS  
(z zewn. anteną Zephyr)

GPS (kod L1, C/a) GPS (kod L1, C/a), 
waaS

LiCZBa KanaŁÓw 26 (12 L1, 12 L2, 2 SBaS) 12 (GPS) 12 (GPS) 12 (GPS)
CZĘSTOTLiwOŚĆ OKrEŚLania POZYCJi [Hz] 1 1 1 1
CZaS iniCJaLiZaCJi [s] start zimny/ciepły/reinicjalizacja 30/1/1 30/1/1 40/1/1 30/1/1
DOKŁaDnOŚĆ wYZnaCZania pozycji/wysokości

z korekcją DGPS, inną [m] VrS: 0,1 <1 nie dotyczy 2-5
postprocessing [m] 0,1 (2 minuty pomiaru) <0,5/<0,5 2-5 2-5

ODBiOrniK
pamięć [MB] (karta pamięci) 1024 (SD/SDHC) brak brak 32 768 (SD/SDHC)
klawiatura (liczba klawiszy) 11 1 brak 6
wymiary [mm] 215 x 99 x 77 146 x 106 x 40 93 x 42 x 11 140 x 230 x 50
waga [kg] 0,81 (z baterią) 0,53 (z baterią) 0,034 1,4 (z baterią)

rEJESTraTOr (model) zintegrowany recon, ranger, nomad, Yuma recon, ranger, nomad zintegrowany
system operacyjny windows Mobile 6.0 windows Mobile 6.0 windows Mobile 6.0 windows Vista / Seven
procesor [MHz] 520 806 806 1600
pamięć wewnętrzna [MB] jak odbiornik 2048 2048 jak odbiornik
karty pamięci (rodzaj) [MB] jak odbiornik SD/SiDO i CF (typ ii) SD/SiDO jak odbiornik
wyświetlacz 

rozmiar 480 x 640 pikseli 480 x 640 pikseli 480 x 640 pikseli 1024 x 600 pikseli
dotykowy tak tak tak tak
kolorowy tak tak tak tak

klawiatura (liczba klawiszy) jak odbiornik 22 22 jak odbiornik
oprogramowanie specjalistyczne (nazwa, funkcje) Trimble TerraSync, arcPad, 

intergraph OnDemand, 
autoMapa, zapis punktów,linii, 

powierzchni z atrybutami, układy 
współrzędnych

Trimble TerraSync, arcPad, 
intergraph OnDemand, autoMapa

Trimble TerraSync, arcPad, 
intergraph OnDemand, 

autoMapa, zapis punktów,linii, 
powierzchni z atrybutami, 

układy współrzędnych

Trimble TerraSync, arcPad, zapis 
punktów, linii, powierzchni 

z atrybutami, układy 
współrzędnych

eksport/import [format wymiany danych] SSF, SHP, BMP, TiFF, JPEG, MrSiD SSF, SHP, BMP, TiFF, JPEG, MrSiD SSF, SHP, BMP, TiFF, JPEG, MrSiD SSF, SHP, BMP, TiFF, JPEG, MrSiD
wymiary [mm] jak odbiornik 176 x 100 x 50 225 x 100 x 50 jak odbiornik
waga [kg] jak odbiornik 0,56 (z baterią) 0,60 (z baterią) jak odbiornik

anTEna (model)
zewnętrzna/zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana zintegrowana lub zewnętrzna
wymiary [mm] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
waga [kg] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

OBSŁUGa PrOTOKOŁU nMEa tak tak tak tak
MODEM GSM/GPrS nie tak tak nie
STanDarDOwE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia USB, Bluetooth, 

wLan zasilanie, antena
DB9, Bluetooth, 

zasilanie, antena
jak rejestrator 2 USB, rS-232, ExpressCard 34, 

Bluetooth, wLan, audio, antena, 
zasilanie, złącze stacji dokującej

OPCJOnaLnE POrTY wEJŚCia-wYJŚCia DB9 DB9 jak rejestrator brak
ZaawanSOwanE FUnKCJE POMiarOwE Everest – eliminacja sygnałów 

odbitych, postprocessing H-Star
Everest – eliminacja sygn. odb., 
postprocessing H-Star (ProXH)

brak brak danych

OPrOGraMOwaniE DO POSTPrOCESSinGU Trimble Pathfinder Office Trimble Pathfinder Office Trimble Pathfinder Office Trimble Pathfinder Office
ZaSiLaniE (typ baterii) Li-ion Li-ion jak rejestrator Li-ion
CZaS PraCY [h] 8-16 12-15 8-16 8-10
TEMPEraTUra PraCY [°C] -20 do +60 -20 do +60 -10  do +50 -30 do +60
nOrMa PYŁO- i wODOSZCZELnOŚCi iP65 iP54 jak rejestrator iP67
wYPOSaŻEniE STanDarDOwE odbiornik, stacja dokująca, 

okablowanie, zasilacz, wskaźnik, 
pokrowiec

odbiornik, zasilacz, kabura, 
gwint do mocowania na tyczce, 

okablowanie

odbiornik odbiornik, ładowarka sieciowa, 
2 baterie, rysik

GwaranCJa [lata] 1 1 1 1
CEna nETTO ZESTawU STanDarDOwEGO [zł] 23 700 11 250/15 650 1380 17 550
DYSTrYBUTOr impexgeo impexgeo impexgeo impexgeo
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