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MaRek Pudło

k luczem do rozwiązania tej zagadki 
może okazać się sposób wykorzys
tania różnych technik pomiaro

wych w terenie. Wciąż niewielu geode
tów w Polsce posługuje się równolegle 
instrumentami klasycznymi (tachimetra
mi) i satelitarnymi (odbiornikami GPS), 
łącząc ich wyniki w jedną spójną bazę 
danych. Wielkość realizowanych przed
sięwzięć pomiarowych nie wymusza sto
sowania różnych metod pomiarowych. 
Zwykle wystarcza tradycyjny tachimetr 
i jego wewnętrzna pamięć na kilka tysięcy 
pikiet. A gdyby przyszło nam stawić czo
ła zadaniu, które wymaga większego za
angażowania sprzętowego, a dodatkowo 
ciągłej współpracy zespołów na poziomie 
współdzielenia wyników pracy? Nieste
ty, sprawa by się mocno skomplikowała. 
Częste przenoszenie danych z tachimetru 
do kontrolera GPS mogłoby być irytujące. 
I choć coraz popularniejsze są bezprzewo
dowe formy komunikacji (Blue tooth, pod
czerwień, WiFi), to znacznie wygodniej 
jest zbierać obserwacje od razu na jednej 
platformie, która potrafi obsługiwać oba 
rodzaje danych.

R ejestrator polowy to elektroniczny 
notatnik, który może być połączony 
nawet ze szkicownikiem (jeśli za

PodRĘcZne 
koMPuTeRki

Kontrolery w pomiarach tachi
metrycznych to rzadki widok 
w Polsce. Wychodzimy z za
łożenia, że są one zbędne, bo 
przecież sprzęt mierzący ma 
często rozbudowany interfejs 
programowy i wewnętrzną pa
mięć na pikiety. Ale skoro sze
roko stosują go jankesi – naród 
praktyczny – musi mieć to lo
giczne wytłumaczenie.

stosujemy odpowiednie oprogramowa
nie). Poważną przewagą nad interfejsem 
w tachimetrze jest większy ekran oraz 
parametry samego komputera. Gdzie ta
chimetr nie daje sobie rady z wyświe
tlaniem kilkunastu warstw mapy, z któ
rej jedną stanowi podkład rastrowy, tam 
kontroler ma jeszcze spory zapas mocy 
obliczeniowej. Rozglądając się za podob
nym sprzętem, należy zwrócić szczegól
ną uwagę na parametry samej jednostki 
sterującej. Szybki procesor, duża pamięć 
RAM i niezawodny system operacyjny to 
podstawa bezstresowej pracy. Dobra kon
figuracja sprzętu da nam w przyszłości 
możliwość jednoczesnego uruchomie
nia kilku aplikacji bez utraty płynności 
działania urządzenia. Windows, który 
zdominował tego typu sprzęt, staje się 
coraz bardziej stabilnym i niezawodnym 
systemem operacyjnym. Występuje on 
w rejestratorach w różnych wersjach, np. 
CE.NET czy Mobile 5 lub 6. Jego nieza
przeczalną zaletą jest możliwość insta
lowania przeróżnego oprogramowania. 

Na kontrolerze możemy więc mieć i Top
Surva do obsługi Topconów (tachimetry 
i GPS), i SDR+, który współpracuje z Sok
kiami, i Survey Controllera dla Trimble
’a, a także dodatkowe narzędzia pomia
rowoobliczeniowe, jeśli firmowe kogoś 
nie zadowalają.

Ż eby kontroler można było uznać 
za narzędzie warte swojej ceny, 
to oprócz wymienionych wcze

śniej cech, musi także posiadać różno
rodne „okna na świat”, czyli porty ko
munikacyjne. To właśnie dzięki nim 
będzie można łączyć się ze starszy
mi tachimetrami (np. za pomocą kabla 
i portu szeregowego RS232), obsługiwać 
odbiornik RTK przez łącze bezprzewo
dowe Bluetooth czy używać jako GIS 
owego odbiornika satelitarnego po pod
łączeniu modułu GPS na karcie pamięci 
(np. Compact Flash). Bywają też do dys
pozycji WiFi czy bezprzewodowy LAN 
do „włączenia” kontrolera do zasobów 
sieciowych firmy. 
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KONTROLERY 
POLOWE
MaRka Itronix Itronix Psion Psion Psion
ModeL DuoTouch II MR-1 Workabout PRO 

G1 (wersja C i S)
Workabout PRO 
G2 (wersja C i S)

7535 G2

ReJeSTRacJa danYcH
procesor intel core duo,  

1,2 GHz
intel core duo,  

1,2 GHz
intel XScale, 
400 MHz

intel XScale,  
520 MHz

intel XScale, 520 
MHz

pojemność pamięci 
wewnętrznej

80 GB dysk 40 GB  
(opcja 80 GB)

64 MB flash,  
128 MB RaM

128 MB flash,  
128 MB RaM

64 MB flash, 128 MB 
RaM

karta pamięci [typ, MB] brak danych brak danych cF, Sd/MMc, 
PcMcia

cF, Sd/MMc, 
PcMcia

cF, Sd/MMc

porty wejścia-wyjścia compact Flash, RJ-11, 
RJ-45, 2 x uSB, audio

audio, uSB 2.0, 
replikator portów

RS-232, uSB, 
Bluetooth

RS-232, uSB, 
Bluetooth

RS-232, uSB, 
Bluetooth

oPRoGRaMoWanie
system operacyjny Windows XP Tablet 

Pcedition 2005
Windows XP Windows Mobile 

2003 lub ce.neT
Windows Mobile 6 

lub ce 5.0
Windows ce 5.0

aplikacje specjalistyczne 
firmowe

dowolne dowolne dowolne dowolne dowolne

WYŚWieTLacZ i kLaWiaTuRa
rozmiar ekranu [piksele] 8,4˝ 1024 x 600 (5,6̋ ) 240 x 320 480 x 640 320 x 240
dotykowy/kolorowy/
podświetlany

tak/tak/tak tak/tak/tak tak/tak/tak tak/tak/tak tak/tak/tak

liczba klawiszy/rodzaj 
klawiatury (numeryczna, 
alfanumeryczna, funkcyjna)

nie dotyczy/
zewnętrzna przez uSB

76/alfanumeryczna 52/alfanumeryczna 
(c), 24/numeryczna 

(S)

52/alfanumeryczna 
(c), 24/numeryczna 

(S)

58/alfanumeryczna 
lub 36/numeryczna

ZaSToSoWanie
tachimetr nie nie tak tak tak
odbiornik GPS tak nie tak tak tak
niwelator kodowy nie nie tak tak tak

ZaSiLanie
liczba i typ baterii Li-ion Li-Pol Li-ion lub 3 x aa Li-ion lub 3 x aa Li-ion lub 3 x aa
czas pracy [h] brak danych 3-6 12 12 8

WaGa inSTRuMenTu [kg] 1,9 0,94 0,42-0,45 0,39-0,45 0,71
WYMiaRY [mm] 270 x 184 x 42 150 x 112 x 37 222 x 92 x 31 223 x 75 x 31 260 x 102 x 63
noRMa PYło- 
i WodoSZcZeLnoŚci

iP54 iP54 iP54 iP65 iP65

TeMPeRaTuRa PRacY [°c] -23 do +60 -23 do +60 -10 do +50 -10 do +50 -10 do +50
WYPoSaŻenie 
STandaRdoWe

kontroler kontroler kontroler kontroler kontroler

inFoRMacJe dodaTkoWe wyposażenie opcjo-
nalne: paski i pokrow-
ce, GPS, WLan, 
Bluetooth, zasilacz sa-

mochodowy

wyposażenie opcjonal-
ne: replikator portów, 
WLan, Bluetooth, za-
silacz samochodowy, 
ładowarka do baterii

ekran antyodblasko-
wy, uchwyt samocho-
dowy i stacja dokują-
ca w opcji, możliwość 
podłączenia czytnika 
kodu kreskowego lub 

GPS

ekran antyodblasko-
wy, uchwyt samocho-
dowy i stacja dokują-
ca w opcji, możliwość 
podłączenia czytnika 
kodu kreskowego lub 

GPS

ekran antyodblasko-
wy, uchwyt samocho-
dowy i stacja dokująca 
w opcji, wbudowany 
czytnik kodu kreskowe-
go, możliwość podłą-

czenia GPS
GWaRancJa [lata] 3 3 1 1 1
cena neTTo ZeSTaWu 
STandaRdoWeGo [zł]

11 900 14 600 brak danych brak danych brak danych

dYSTRYBuToR Passus Sp. z o.o. Passus Sp. z o.o. aXed S. J. aXed S. J. aXed S. J.

Do wciąż rosnącej pozycji kontrolerów 
przyczynia się fakt, że są one ciągle roz
wijane i unowocześniane. Instrumen
ty te podążają jednak konstrukcyjnie 
w dwóch przeciwnych kierunkach. 
Niektóre w stronę jeszcze większego 

„doinwestowania” sprzętowego. Przy
kładem niech będzie zapowiadany no
wy model Tocpona – FC2200 – z wbu
dowanym aparatem cyfrowym, dającym 
użytkownikowi możliwość dokumento
wania rzeczywistości nie na szkicowni

ku, a na zdjęciu cyfrowym. Inne z kolei 
tworzone są z myślą o maksymalnej mi
niaturyzacji (przykładowo stosuje się tu 
kilka podstawowych przycisków, a peł
na obsługa odbywa się poprzez doty
kowy ekran i wirtualną klawiaturę). n
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KONTROLERY 
POLOWE
MaRka Psion Sokkia Sokkia Topcon Topcon
ModeL Ikon Allegro CX Archer FC-200 FC-2000
ReJeSTRacJa danYcH

procesor intel XScale,  
624 MHz

intel XScale,  
400 MHz

intel XScale PXa270, 
520 MHz

intel, 520 MHz intel, 400 MHz

pojemność pamięci 
wewnętrznej

128 MB flash,  
128 MB RaM

128 MB 64 MB 512 MB 128 MB

karta pamięci [typ, MB] microSd Sd, 256,  
512 lub 1 GB

Sd lub cF,  
256 lub 512

cF, Sd cF

porty wejścia-wyjścia RS-232, uSB, 
Bluetooth WLan, 

GSM/GPRS/uMTS

2 x coM, mini uSB, 
uSB (opcja, stacja 
dokująca), Wi-Fi 
(opcja), Bluetooth

coM, mini uSB, 
uSB, Wi-Fi (opcja), 

Bluetooth

RS-232, 2 x uSB, 
Bluetooth, Wi-Fi 

(opcja)

RS-232, uSB, karta 
Bluetooth

oPRoGRaMoWanie
system operacyjny Windows Mobile 6 

lub ce 5.0
Windows ce 4.2 Windows Mobile 5.0 Windows ce Windows ce

aplikacje specjalistyczne 
firmowe

dowolne carlson Software lub 
SdR+

carlson Software TopSurv TopSurv

WYŚWieTLacZ i kLaWiaTuRa
rozmiar ekranu [piksele] 320 x 240 240 x 320 240 x 320 320 x 240
dotykowy/kolorowy/
podświetlany

tak/tak/tak tak/tak/tak tak/tak/tak tak/tak/tak tak/tak/tak

liczba klawiszy/rodzaj 
klawiatury (numeryczna, 
alfanumeryczna, funkcyjna)

49/alfanumeryczna 62/alfanumeryczna + 
funkcyjna

7/funkcyjna 7/ funkcyjna 
(wirtualna 

alfanumeryczna)

56/alfanumeryczna

ZaSToSoWanie
tachimetr tak tak tak tak tak
odbiornik GPS tak tak tak tak tak
niwelator kodowy tak tak tak tak tak

ZaSiLanie
liczba i typ baterii Li-ion ni-MH Li-ion Li-ion Li-ion

czas pracy [h] 12 12 10 15 20
WaGa inSTRuMenTu [kg] 0,45 0,80 0,48 0,72 (z bateriami) 0,80 (z bateriami)
WYMiaRY [mm] 180 x 81 x 65 256 x 133 x 38 165 x 89 x 43 196 x 107 x 61 255 x 130 x 61
noRMa PYło- 
i WodoSZcZeLnoŚci

iP65 iP67 iP67 iP66 iP66

TeMPeRaTuRa PRacY [°c] -10 do +50 -30 do +54 -30 do +50 -20 do +50 -20 do +50
WYPoSaŻenie 
STandaRdoWe

kontroler oprogramowanie geo-
dezyjne, kabel coM-
Pc, Bluetooth, ładowar-
ka, uchwyt do statywu, 
uchwyt na rękę, zabez-

pieczenie ekranu

oprogramowanie geo-
dezyjne, kabel uSB-
Pc, Bluetooth, ładowar-
ka, uchwyt do statywu, 
uchwyt na rękę, zabez-

pieczenie ekranu

zasilacz, kabel uSB, 
pokrowiec, rysik

zasilacz, kabel uSB, 
pokrowiec, rysik

inFoRMacJe dodaTkoWe wbudowany odbiornik 
GPS, aparat cyfrowy 
2 megapiksele z lam-
pą błyskową i czytnik 

kodu kreskowego

cena 
z oprogramowaniem

cena 
z oprogramowaniem

wbudowany 
Bluetooth, opcjonalny 
moduł Wi-Fi, obsługa 

pendrive

brak danych

GWaRancJa [lata] 1 3 3 2 2
cena neTTo ZeSTaWu 
STandaRdoWeGo [zł]

brak danych 10 000 9000 8990 9200

dYSTRYBuToR aXed S. J. coGik Sp. z o.o. coGik Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o. TPi Sp. z o.o.
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KONTROLERY 
POLOWE
MaRka Topcon Trimble Trimble Trimble Trimble
ModeL FC-2200 TSC2 TCU Recon Nomad
ReJeSTRacJa danYcH

procesor intel, 624 MHz intel PXa 270 Xscale, 
520 MHz 

intel, 400 MHz intel PXa 255 Xscale, 
400 MHz

intel Xscale, 806 
MHz

pojemność pamięci 
wewnętrznej

2 GB 128 SdRaM,  
512 Flash

64 SdRaM,  
256 Flash

256 nand Flash 128 RaM,  
512 lub 1024 Flash

karta pamięci [typ, MB] cF, Sd 2 x cF, Sd cF 2 x cF Sdio, cF (opcja)

porty wejścia-wyjścia RS-232, 2 x uSB, 
Bluetooth, Wi-Fi 

(opcja)

WLan, Bluetooth, 
RS-232, uSB

WLan, Bluetooth, 
RS-232, uSB

WLan, Bluetooth, 
RS-232, uSB

WLan (opcja), 
Bluetooth, RS-232, 
uSB, audio i/o

oPRoGRaMoWanie

system operacyjny Windows ce Windows Mobile 5.0 Windows ce.neT Windows Mobile 5.0 Windows Mobile 6.0

aplikacje specjalistyczne 
firmowe

TopSurv Trimble Survey 
controller

Trimble Survey 
controller

TerraSync, Trimble 
digital Fieldbook, SP 

Field Surveyor  
(wszystkie opcja)

TerraSync (opcja)

WYŚWieTLacZ i kLaWiaTuRa

rozmiar ekranu [piksele] 320 x 240 320 x 240 320 x 241 240 x 320 480 x 640

dotykowy/kolorowy/
podświetlany

tak/tak/tak tak/tak/tak tak/tak/tak tak/tak/tak tak/tak/tak

liczba klawiszy/rodzaj 
klawiatury (numeryczna, 
alfanumeryczna, funkcyjna)

53/alfanumeryczna 61/alfanumeryczna 23/alfanumeryczna 10/funkcyjna 22/numeryczna

ZaSToSoWanie

tachimetr tak tak tak tak tak

odbiornik GPS tak tak tak tak tak

niwelator kodowy tak nie nie nie nie

ZaSiLanie

liczba i typ baterii Li-ion, adapter na 
„paluszki” aa

Li-ion zewnętrzna 
z instrumentu  
lub z holdera

Li-ion Li-ion

czas pracy [h] 8 do 30 nie dotyczy do 32 15

WaGa inSTRuMenTu [kg] 0,800 (z bateriami) 0,95 0,4 0,49 0,56

WYMiaRY [mm] 249 x 120 x 50 226 x 131 x 48 196 x 110 x 30 165 x 95 x 45 176 x 100 x 50

noRMa PYło- 
i WodoSZcZeLnoŚci

iP65 iP67 iP55 iP67 iP67

TeMPeRaTuRa PRacY [°c] -20 do +50 -30 do +60 -30 do +55 -30 do +60 -30 do +61

WYPoSaŻenie 
STandaRdoWe

zasilacz, kabel uSB, 
pokrowiec, rysik

moduł zasilania, łado-
warka, kabel uSB, cd 
z oprogramowaniem, 

pisaki

ładowarka, 
kabel uSB, cd z 

oprogramowaniem, 
pisaki

moduł zasilania, łado-
warka, kabel uSB, cd 
z oprogramowaniem, 

pisaki

moduł zasilania, łado-
warka, kabel uSB, cd 
z oprogramowaniem, 

pisaki

inFoRMacJe dodaTkoWe wbudowany aparat 
cyfrowy 4 megapikse-
le, wbudowany Blueto-
oth, opcjonalny moduł 
Wi-Fi, obsługa pendri-
ve, wbudowany moduł 

GSM

brak danych brak danych brak danych dostępny także z od-
biornikiem GPS, apa-
ratem fotograficznym 
lub czytnikiem kodów 

kreskowych

GWaRancJa [lata] 2 1 1 1 1

cena neTTo ZeSTaWu 
STandaRdoWeGo [zł]

nieustalona brak danych brak danych 4990 od 6390

dYSTRYBuToR TPi Sp. z o.o. impexgeo impexgeo impexgeo impexgeo


