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W tym roku w ofercie 
10 krajowych dys-
trybutorów uzbie-

rało się 18 serii (w zeszłym ro-
ku było ich 12), z czego 8 to 
nowości. Doszły również trzy 
nowe marki! I tak w ofercie 
Ashtecha pojawiła się seria 
ProFlex Lite. Jak sama nazwa 
wskazuje, jest to propozycja 
nieco mniej zaawansowana 
niż starszy ProFlex 500. Co 
nie znaczy, że nie posiada cie-
kawych rozwiązań technolo-
gicznych. Przykładem jest 
wbudowana w wersję Duo 
możliwość odbierania za po-
mocą jednej anteny dwóch 
zestawów sygnałów RTK oraz 
ich niezależnego przeliczania, 
co może okazać się przydatne 
np. w razie problemów z od-
biorem części poprawek. 

Interesująco prezentuje się 
także oferta firmy Leica Geo
systems. Obecną w jej ka-
talogach od kilku lat serię 
GRX1200 zastąpił model GR10 
promowany jako sprzęt nowej 
generacji. W broszurach poś-
więconych temu instrumen-
towi producent kładzie nacisk 
przede wszystkim na techno-
logię Plug and Play, dzięki 
której zarówno instalacja, jak 
i eksploatacja urządzenia nie 
powinna przysparzać więk-
szych problemów, nawet oso-
bom mniej doświadczonym. 

Zestawienie odbiorników dla stacji referencyjnych GNSS

INTERES SIę 
KRęCI
Można by pomyśleć, że stacja 
referencyjna to towar wybitnie 
niszowy. Liczba nowych odbior-
ników zwiastuje jednak rychłą 
zmianę tego stanu rzeczy. 

Dzięki firmie GPS.PL z Kra-
kowa na polski rynek wkro-
czyła także kanadyjska marka 
NovAtel. W jej ofercie znala-
zły się trzy urządzenia – płyta 
OEMStar, moduł FLEXPAK-2 
oraz odbiornik SMART-MR10 
do kontroli maszyn. Tak jak 
wróżyliśmy w zeszłym roku, 
na rynku pojawiło się także 
sporo chińskich odbiorników 
referencyjnych. W Polsce na 
razie dostępne są tylko dwie 
serie, w tym ruchoma stacja 
CHC APIS. Więcej o tej niety-
powej propozycji firmy GPS.
PL już wkrótce na łamach 
GEODETY.  

Druga chińska nowość to se-
ria South NET S8 wyposażona 
w 220-kanałową płytę Trim-
ble’a (jej dystrybutorem jest 
katowicka spółka Geomatix). 

Sprzęt o zbliżonych osią-
gach oferuje także firma Cze-
ski Trade Polska. Jej oferta 
rozszerzyła się bowiem o mo-
del Stonex S9 Base. Firma 
INS z Zabierzowa sprowadzi-
ła z kolei do Polski pierwsze 
urządzenie marki Septentrio, 
a konkretnie model PolaRx3e 
oferujący pomiar na 136 ka-
nałach z częstotliwoś cią do 
20 Hz. 

Ostatnia nowość jest jedno-
cześnie najbardziej interesu-
jąca. To Trimble NetR9, który 
oferuje śledzenie aż 440 kana-

łów! Jest więc to nowy rekord 
w tej kategorii. Urządzenie wy-
różnia ponadto 8 GB pamięci 
wewnętrznej (co przy pomia-
rach co 15 sekund wystarcza 
na 20 lat) oraz obsługa skom-
presowanych poprawek w no-
wym formacie CMRx. 

W ybór w tym ro-
ku jest więc wy-
jątkowo szeroki. 

Spośród 18 odbiorników pre-
zentowanych w zestawieniu 
wszystkie obsługują przynaj-
mniej GPS i GLONASS, sie-
dem gotowych jest na sygna-
ły Galileo, a trzy na Compass. 
Imponuje także liczba śledzo-
nych kanałów. W przypadku 
ośmiu serii jest to powyżej 
100, a dla czterech – powy-
żej 200. Jeśli chodzi o czę-
stotliwość wykonywania po-
miarów, to dla 15 modeli jest 
to przynajmniej 20 Hz, a dla 
siedmiu – 50 Hz i więcej. Istot-
nym elementem jest także pa-
mięć wewnętrzna. Aż 10 od-
biorników oferuje na zapis 
pomiarów przynajmniej 1 GB, 
co w większości przypadków 
(10 serii) można rozszerzyć za 
pomocą kart pamięci.  

N a koniunkturę w od-
biornikach referen-
cyjnych najmniej 

narzekać powinna firma 

Geotronics Polska. W  tym 
roku podpisała bowiem umo-
wę wartą 1,27 mln zł na mo-
dernizację systemu ASG-EU-
POS. Jednym z ważniejszych 
elementów tego porozumie-
nia jest wymiana anten oraz 
odbiorników na wybranych 
stacjach. Prace te już się roz-
poczęły. Przykładowo, na sta-
cji w Wodzisławiu Śląskim 
zamontowano nową ante-
nę (Trimble Zephyr GNSS 
Geodetic II w/Radome) oraz 
odbiornik (Trimble NetR5). 
Szykowane zmiany przynio-
są geodetom w całym kraju 
wiele korzyści. Na czym bę-
dą one polegały, jakie stacje 
obejmą i kiedy modernizacja 
zostanie zakończona – o tym 
administratorzy systemu pi-
szą na stronie 4. 

Swoją sieć referencyjną 
systematycznie rozbudowuje 
także Leica Geosystems. We 
wrześniu 2010 r. firma uru-
chomiła dwie kolejne stacje 
oferujące poprawki RTK dla 
swoich klientów – zlokali-
zowano je Tychach i Kolbu-
szowej koło Rzeszowa. Obec-
nie sieć Leica Geosystems 
w Polsce liczy więc 13 stacji, 
a w najbliższym czasie pla-
nowane jest uruchomienie 
dwóch kolejnych – w Koni-
nie i Zielonej Górze.

Opracowanie redakcji
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STACJE REFERENCYJNE
MARKA Ashtech Ashtech CHC Javad 
MODEL ProFlex 500 (opis s. 20) ProFlex Lite (Duo) (s. 20) APIS Mobile-F Sigma 
rok wprowaDzenia na rynek 2009 2010 2011 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, kod C/a i 
P), GLOnaSS (L1/L2), SBaS

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

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

Galileo (E1/E5a), waaS, EGnOS  

Liczba kanałów 75 75 (150) 54 216

interwał rejeStracji Danych [hz] do 20 do 20 1 do 100  

DokłaDność wyznaczania pozycji/wysokości     

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/6 + 0,5 3 + 0,5/6 + 0,5 5 + 1/10 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5

rtk [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1 rTK fixed: 10 + 1/20 + 1; flying 
rTK: 50+1/200+1

10 + 1/20 + 1 10 + 1/15 + 1,5

DGpS [m] 0,4 0,3 0,45/1 0,25

tranSmiSja Danych     

radiomodem tak nie brak tak

modem GSm (GprS) tak nie tak tak

internet tcp/ip tak nie nie tak

internet ntrip tak nie tak tak

Formaty tranSmiSji Danych TCM 2.3, rTCM 3.1, CMr, CMr+ rTCM 2.3/3.1, CMr/CMr+, aTOM, 
dBEn, LrK, nMEa, nTriP, VrS, 

FKP, MaC

rTCM 2,3 3,1 CMr TCM 2.3, rTCM 3.1, CMr, CMr+

Formaty zapiSu pLików obSerwacyjnych aTOM do rinEX aTOM do rinEX brak danych rinEX, JPS

porty wejścia-wyjścia 1 rS-232/rS422 (do 921,6 kb/s), 
2 rS-232 (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 rS232 (do 921.6 kb/s), 
(1 rS232 opcjonalnie zajęty 
przez modem UHF), USB, PPS 

(do 12Mb/s)

rS-232, USB, Bluetooth 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 MB (USB) brak danych brak danych 2 GB

klawiatura (liczba klawiszy) 3 nie 4 2

sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej tak nie brak danych tak

wbudowany serwer Ftp tak nie brak danych tak

wymiary [mm] 215 x 200 x 76 190 x 58 x 160 200 x 200 x 85 132 x 61 x 190

waga [kg] stacja bazowa 2,1 1,33 (1,42) 11 1,33

antena Geodetic L1/L2 GPS/GLOnaSS
 lub choke ring

Geodetic L1/L2 GPS/GLOnaSS  
lub choke ring, GnSS Survey 

antenna (38dB)

zintegrowana Geodetic L1/L2 GPS/GLOnaSS 
lub choke ring

wymiary [mm] brak danych brak danych nie dotyczy brak danych

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

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

współpraca z serwerem aPiSnet, 
możliwość rozbudowy do 

ruchomego rTK

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

rTdS – kontrola, aktualizacja, 
konfiguracja, obsługa do 100 

roverów

wewnętrzne brak danych

zaSiLanie Stacji reFerencyjnej Li-ion, zewnętrzny akumulator 
lub sieciowe

Zewnętrzny akumulator  
lub sieciowe

12 V zewnętrzne

temperatura pracy [°c] odbiornik/antena -30 do +65 -30 do +65 -20 do +60 -40 do +75

norma pyło- i woDoSzczeLności odbiornik/antena iP67 iP67 iP67 iP67

Gwarancja [lata] 1 (z możliwością przedłużenia) 1 (z możliwością rozszerzenia) 1 1 (z możliwością przedłużenia)

cena netto zeStawu StanDarDoweGo [zł]  
(odbiornik + antena + oprogramowanie)

brak danych brak danych 28 995 brak danych

DyStrybutor Geopryzmat, inS Geopryzmat GPS.PL inS international
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STACJE REFERENCYJNE
MARKA Leica NovAtel NovAtel NovAtel Septentrio South Stonex Topcon Topcon Topcon 
MODEL GR10 FLEXPAK-2-L1L2-S-G OEMStar 1HZ-D-G SMART-MR10 PolaRx3e NET S8 (opis s. 24) S9 Base GB-1000 GB-3000 NET-G3A 
rok wprowaDzenia na rynek 2010 2010 2010 2010 2010 kwiecień 2011 2010 brak danych 2008 2009
śLeDzone SyGnały GPS (L1/L2/L5), GLOnaSS (L1/

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

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

GPS (L1), GLOnaSS (L1) GPS (L1/L2/L2C/L5) GLOnaSS 
(L1/L2), SBaS, L-band

GPS (L1/L2/L2C), GLOnaSS 
(L1/L2), waaS, EGnOS, MSaS

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

Gallileo i Compass (opcja), 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, 

waaS, EGnOS

GPS (L1/L2/L5/C/a/L1P/L2P/ 
L2C), GLOnaSS (L1/L2/L5/ 

L1Ca/L2Ca/L1P/L2P), Galileo 
(E2/L1/E1/E5a), waaS, EGnOS 

Liczba kanałów 120 54 14 72 136 220 220 40 72 114
interwał rejeStracji Danych [hz] do 50 5 1 20 do 20 1, 2, 5, 10, 20, 50 1, 2, 5, 10, 20, 50 od 1 do 20 od 1 do 20 od 1 do 100
DokłaDność wyznaczania pozycji/wysokości      brak danych     

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/6 + 0,5 5 + 1/10 + 1 10 + 1/20 + 2 5 + 1/10 + 1 brak danych 3 + 1/5 + 1 3 + 1/5 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5
rtk [mm + ppm] brak danych 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 0,6 + 0,5/10 + 1 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1,5/15 + 2 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1
DGpS [m] 0,25 0,45/1 0,5/1 0,45/1 0,50/0,90 nie dotyczy 0,45 brak danych 0,3 brak danych

tranSmiSja Danych           
radiomodem tak opcja brak tak (1-10 w) nie zależy od modemu tak tak tak tak
modem GSm (GprS) tak opcja brak brak tak zależy od modemu tak tak tak tak
internet tcp/ip tak brak brak brak tak tak tak tak tak tak
internet ntrip tak brak brak brak tak tak tak tak tak tak

Formaty tranSmiSji Danych rTCM 2.x, 3.x, CMr/CMr+, 
Leica, Leica 4G, nMEa, LB2

rTCM 2.3, 3.1, CMr rTCM 2.3 rTCM 2.3, 3.1, CMr rTCM 2.2, 2.3, 3.0 lub 3.1, CMr 
2.0, CMr+

CMr, CMr+, rTCM 2.1, 2.2, 2.3, 
3.0, 3.1, nMEa, TriMBLE GSOF, 

oraz inne nawigacyjne aSCii

CMr, CMr+, 2.x, 3.x rTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, CMr, 
CMr+, JPS

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

Formaty zapiSu pLików obSerwacyjnych Leica MdB, rinEX, BinEX, 
Hatanaka

rinEX rinEX brak danych brak danych brak danych Stonex, rinEX TPS, rinEX TPS, rinEX TPS, rinEX

porty wejścia-wyjścia 4 rS-232, 2 zasil. zewnętrzne, 
antena, PPS, Event, zewnętrzny 

oscylator, Ethernet

rS-232, USB rS-232 rS-232, USB PPS; 2 Event markers; 2 
rS232/LVTTL; USB; Ethernet 

3 rS-232, multifunkcyjny 
port szeregowy/USB, port 
zewnętrznej częstotliwości 

wysokiej precyzji, rJ45 
(ethernet), zasilanie, antena

rS-232, USB, Bluetooth 3 rS-232, USB, Ethernet, 
zasilanie zewnętrzne, antena, 
opcja: PPS, Event Marker, i/O 

frequency

3 rS-232, USB, Ethernet, 
zasilanie zewnętrzne, antena, 
opcja: PPS, Event Marker, i/O 

frequency

4 rS-232, USB, Ethernet, 
PPS, Event Marker, zasilanie 

zewnętrzne, antena, i/O 
frequency

oDbiornik           
pamięć wewnętrzna/karty pamięci (rodzaj) karta Sd brak brak brak brak danych wbudowana 4 GB, możliwość 

rozszerzenia do 16 GB
4 GB do 1 GB (CF) do 1 GB (CF) do 2 GB (karta pamięci)

klawiatura (liczba klawiszy) 2 brak brak brak 2 7 2 9 9 1
sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej tak nie nie nie tak tak tak opcja opcja opcja
wbudowany serwer Ftp tak nie nie nie nie brak danych nie opcja opcja tak
wymiary [mm] 220 x 200 x 94 147 x 113 x 45 46 x 71 x 13 233 x 232 x 89 285 x 140 x 37 202 x 163 x 75 186 x 96 150 x 257 x 63 150 x 257 x 63 165 x 91 x 310
waga [kg] stacja bazowa 1,67 0,03 0,018 1,9 0,93 1,4 1,2 1,2 1,2 brak danych

antena aX1203+ GnSS, ar10, ar25 novatel 702-GG choke ring novatel 701-GG zintegrowana Polant/Polant SF/Polant GG/
Polant G

 zintegrowana lub Zephyr 
Geodetic 

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 G3a-1

wymiary [mm] 170 x 62, 380 x 140 185 x 69 185 x 69 nie dotyczy  160/160/160/178 brak danych brak danych 380 x 410 380 x 410 380 x 410
waga [kg] 0,44-7,6 0,5 0,5 nie dotyczy 0,386/0,312/0,386/0,535 brak danych brak danych- 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  

funkcja samozamierzania 
– przyjmowanie pozycji 

uśrednionej jako precyzyjnej 

funkcja samozamierzania 
– przyjmowanie pozycji 

uśrednionej jako precyzyjnej 

funkcja samozamierzania 
– przyjmowanie pozycji 

uśrednionej jako precyzyjnej 

aPME, raiM, internal data 
Logging

Trimble Maxwell 6 advanced Maxwell 6 Custom 
Sur vey GnSS Technology, 

śledzenie niskich satelitów, 
eliminacja sygnałów odbitych i 

zakłócanych

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

wewnętrzne wewnętrzne wewnętrzne rxMobile. rxControl brak danych brak danych 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 dwa porty zasilanianie 
przełączane automatycznie: 

sieciowe i akumulator 

3,3-5 V 3,3-5 V 12-24 V zewnętrzne 10-14 V dC wewnętrzne, zewnętrzne zasilanie wewnętrzne (2 x Li-
ion) oraz dowolne zasilanie 

zewnętrzne i sieciowe

zasilanie wewnętrzne (2 x Li-
ion) oraz dowolne zasilanie 

zewnętrzne i sieciowe

dowolne zasilanie zewnętrzne 
i sieciowe

temperatura pracy [°c] odbiornik/antena -40 do +65/-40 do +70 -40 + 80/-30 + 65 -40 + 80-/-30 + 65 -40 do +70 -40 do +70 -40 do 75 od -25 do +60 -40 do +55 -40 do +55 -40 do +60
norma pyło- i woDoSzczeLności odbiornik/antena iP67/iP67 iP67 nie dotyczy iP67 iP65 iP67 iP67 iP66 iP66 iP67
Gwarancja [lata] 1 (z możliwością przedłużenia) 1 1 1 1 (z możliwością przedłużenia) 2 2 1 1 1
cena netto zeStawu StanDarDoweGo [zł]  
(odbiornik + antena + oprogramowanie)

od 50 000 39 000 3095 46 744 brak danych zależy od konfiguracji brak danych zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji

DyStrybutor Leica Geosystems, 
iG T. nadowski

GPS.PL GPS.PL GPS.PL inS Geomatix Czerski Trade Polska TPi TPi TPi
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STACJE REFERENCYJNE
MARKA Leica NovAtel NovAtel NovAtel Septentrio South Stonex Topcon Topcon Topcon 
MODEL GR10 FLEXPAK-2-L1L2-S-G OEMStar 1HZ-D-G SMART-MR10 PolaRx3e NET S8 (opis s. 24) S9 Base GB-1000 GB-3000 NET-G3A 
rok wprowaDzenia na rynek 2010 2010 2010 2010 2010 kwiecień 2011 2010 brak danych 2008 2009
śLeDzone SyGnały GPS (L1/L2/L5), GLOnaSS (L1/

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

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

GPS (L1), GLOnaSS (L1) GPS (L1/L2/L2C/L5) GLOnaSS 
(L1/L2), SBaS, L-band

GPS (L1/L2/L2C), GLOnaSS 
(L1/L2), waaS, EGnOS, MSaS

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

Gallileo i Compass (opcja), 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, 

waaS, EGnOS

GPS (L1/L2/L5/C/a/L1P/L2P/ 
L2C), GLOnaSS (L1/L2/L5/ 

L1Ca/L2Ca/L1P/L2P), Galileo 
(E2/L1/E1/E5a), waaS, EGnOS 

Liczba kanałów 120 54 14 72 136 220 220 40 72 114
interwał rejeStracji Danych [hz] do 50 5 1 20 do 20 1, 2, 5, 10, 20, 50 1, 2, 5, 10, 20, 50 od 1 do 20 od 1 do 20 od 1 do 100
DokłaDność wyznaczania pozycji/wysokości      brak danych     

statyczna [mm + ppm] 3 + 0,5/6 + 0,5 5 + 1/10 + 1 10 + 1/20 + 2 5 + 1/10 + 1 brak danych 3 + 1/5 + 1 3 + 1/5 + 1 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5 3 + 0,5/5 + 0,5
rtk [mm + ppm] brak danych 10 + 1/20 + 1 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 0,6 + 0,5/10 + 1 nie dotyczy 10 + 1/20 + 1 10 + 1,5/15 + 2 10 + 1/15 + 1 10 + 1/15 + 1
DGpS [m] 0,25 0,45/1 0,5/1 0,45/1 0,50/0,90 nie dotyczy 0,45 brak danych 0,3 brak danych

tranSmiSja Danych           
radiomodem tak opcja brak tak (1-10 w) nie zależy od modemu tak tak tak tak
modem GSm (GprS) tak opcja brak brak tak zależy od modemu tak tak tak tak
internet tcp/ip tak brak brak brak tak tak tak tak tak tak
internet ntrip tak brak brak brak tak tak tak tak tak tak

Formaty tranSmiSji Danych rTCM 2.x, 3.x, CMr/CMr+, 
Leica, Leica 4G, nMEa, LB2

rTCM 2.3, 3.1, CMr rTCM 2.3 rTCM 2.3, 3.1, CMr rTCM 2.2, 2.3, 3.0 lub 3.1, CMr 
2.0, CMr+

CMr, CMr+, rTCM 2.1, 2.2, 2.3, 
3.0, 3.1, nMEa, TriMBLE GSOF, 

oraz inne nawigacyjne aSCii

CMr, CMr+, 2.x, 3.x rTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, CMr, 
CMr+, JPS

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

Formaty zapiSu pLików obSerwacyjnych Leica MdB, rinEX, BinEX, 
Hatanaka

rinEX rinEX brak danych brak danych brak danych Stonex, rinEX TPS, rinEX TPS, rinEX TPS, rinEX

porty wejścia-wyjścia 4 rS-232, 2 zasil. zewnętrzne, 
antena, PPS, Event, zewnętrzny 

oscylator, Ethernet

rS-232, USB rS-232 rS-232, USB PPS; 2 Event markers; 2 
rS232/LVTTL; USB; Ethernet 

3 rS-232, multifunkcyjny 
port szeregowy/USB, port 
zewnętrznej częstotliwości 

wysokiej precyzji, rJ45 
(ethernet), zasilanie, antena

rS-232, USB, Bluetooth 3 rS-232, USB, Ethernet, 
zasilanie zewnętrzne, antena, 
opcja: PPS, Event Marker, i/O 

frequency

3 rS-232, USB, Ethernet, 
zasilanie zewnętrzne, antena, 
opcja: PPS, Event Marker, i/O 

frequency

4 rS-232, USB, Ethernet, 
PPS, Event Marker, zasilanie 

zewnętrzne, antena, i/O 
frequency

oDbiornik           
pamięć wewnętrzna/karty pamięci (rodzaj) karta Sd brak brak brak brak danych wbudowana 4 GB, możliwość 

rozszerzenia do 16 GB
4 GB do 1 GB (CF) do 1 GB (CF) do 2 GB (karta pamięci)

klawiatura (liczba klawiszy) 2 brak brak brak 2 7 2 9 9 1
sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej tak nie nie nie tak tak tak opcja opcja opcja
wbudowany serwer Ftp tak nie nie nie nie brak danych nie opcja opcja tak
wymiary [mm] 220 x 200 x 94 147 x 113 x 45 46 x 71 x 13 233 x 232 x 89 285 x 140 x 37 202 x 163 x 75 186 x 96 150 x 257 x 63 150 x 257 x 63 165 x 91 x 310
waga [kg] stacja bazowa 1,67 0,03 0,018 1,9 0,93 1,4 1,2 1,2 1,2 brak danych

antena aX1203+ GnSS, ar10, ar25 novatel 702-GG choke ring novatel 701-GG zintegrowana Polant/Polant SF/Polant GG/
Polant G

 zintegrowana lub Zephyr 
Geodetic 

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 G3a-1

wymiary [mm] 170 x 62, 380 x 140 185 x 69 185 x 69 nie dotyczy  160/160/160/178 brak danych brak danych 380 x 410 380 x 410 380 x 410
waga [kg] 0,44-7,6 0,5 0,5 nie dotyczy 0,386/0,312/0,386/0,535 brak danych brak danych- 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  

funkcja samozamierzania 
– przyjmowanie pozycji 

uśrednionej jako precyzyjnej 

funkcja samozamierzania 
– przyjmowanie pozycji 

uśrednionej jako precyzyjnej 

funkcja samozamierzania 
– przyjmowanie pozycji 

uśrednionej jako precyzyjnej 

aPME, raiM, internal data 
Logging

Trimble Maxwell 6 advanced Maxwell 6 Custom 
Sur vey GnSS Technology, 

śledzenie niskich satelitów, 
eliminacja sygnałów odbitych i 

zakłócanych

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

wewnętrzne wewnętrzne wewnętrzne rxMobile. rxControl brak danych brak danych 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 dwa porty zasilanianie 
przełączane automatycznie: 

sieciowe i akumulator 

3,3-5 V 3,3-5 V 12-24 V zewnętrzne 10-14 V dC wewnętrzne, zewnętrzne zasilanie wewnętrzne (2 x Li-
ion) oraz dowolne zasilanie 

zewnętrzne i sieciowe

zasilanie wewnętrzne (2 x Li-
ion) oraz dowolne zasilanie 

zewnętrzne i sieciowe

dowolne zasilanie zewnętrzne 
i sieciowe

temperatura pracy [°c] odbiornik/antena -40 do +65/-40 do +70 -40 + 80/-30 + 65 -40 + 80-/-30 + 65 -40 do +70 -40 do +70 -40 do 75 od -25 do +60 -40 do +55 -40 do +55 -40 do +60
norma pyło- i woDoSzczeLności odbiornik/antena iP67/iP67 iP67 nie dotyczy iP67 iP65 iP67 iP67 iP66 iP66 iP67
Gwarancja [lata] 1 (z możliwością przedłużenia) 1 1 1 1 (z możliwością przedłużenia) 2 2 1 1 1
cena netto zeStawu StanDarDoweGo [zł]  
(odbiornik + antena + oprogramowanie)

od 50 000 39 000 3095 46 744 brak danych zależy od konfiguracji brak danych zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji zależy od konfiguracji

DyStrybutor Leica Geosystems, 
iG T. nadowski

GPS.PL GPS.PL GPS.PL inS Geomatix Czerski Trade Polska TPi TPi TPi
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STACJE REFERENCYJNE
MARKA Topcon Trimble Trimble Trimble 

MODEL Odyssey RS NetR5 NetR8 NetR9

rok wprowaDzenia na rynek brak danych 2006 2008 2010

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

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

EGnOS

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

EGnOS, MSaS, L-Band

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

waaS, EGnOS

Liczba kanałów 40 76 76 440

interwał rejeStracji Danych [hz] od 1 do 20 1, 2, 5, 10, 20 1, 2, 5, 10, 20, 50 1, 2, 5, 10, 20, 50

DokłaDność wyznaczania pozycji/wysokości     

statyczna [mm + ppm] 3 + 1/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 5 + 0,5/5 + 1 3 + 0,1/4 + 0,4

rtk [mm + ppm] 10 + 1,5/15 + 2 10 + 1/20 + 1 10 + 1/20 + 1 8 + 1/15 + 1

DGpS [m] brak danych 0,25 + 1/0,50 + 1 0,25 + 1/0,50 + 1 0,25 + 1/0,50 + 1

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

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

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

rTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 
CMr, CMr+, CMrx, rinEX

Formaty zapiSu pLików obSerwacyjnych TPS, rinEX daT, rinEX daT, rinEX, T01 daT, rinEX, T01

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

Marker, i/O frequency

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

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

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

oDbiornik     

pamięć wewnętrzna/karty pamięci (rodzaj) do 1 GB 59 MB/USB Stick 4 GB/USB Stick 8 GB/USB Stick

klawiatura (liczba klawiszy) 2 7 7 7

sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej opcja tak tak tak

wbudowany serwer Ftp tak nie tak tak

wymiary [mm] 159 x 242 x 59 240 x 120 x 50 265 x 190 x 67 265 x 130 x 67

waga [kg] stacja bazowa 1,9 1,55 2,08 1,75

antena Choke ring z elementem dorne 
& Margolin Cr-3 lub Cr-4

Zephyr Geodetic 2, EdO dorne 
& Margolin Choke ring

Trimble Zephyr Geodetic 2, 
Trimble GnSS Choke ring

Trimble Zephyr Geodetic 2, 
Trimble GnSS Choke ring

wymiary [mm] 380 x 410 zależy od anteny zależy od anteny zależy od anteny

waga [kg] 4,4 zależy od anteny zależy od anteny zależy od anteny

zaawanSowane Funkcje pomiarowe multipath, co-op tracking, anti-
jamming

Trimble-r Track, Trimble Maxwell Trimble-r Track, Trimble Maxwell Trimble-r Track, 2x Trimble 
Maxwell 6 GnSS, Trimble Everest

oproGramowanie Do obSłuGi Działania  
Stacji reFerencyjnej

TopnET – obsługa GPS/
GLOnaSS przez internet, 

pełna konfiguracja i obsługa 
odbiornika, wgrywanie firmware, 

automatyczna obsługa FTP, 
funkcje alarmowe

GPSBase, www interfejs, TiM, 
VrS3net

GPSBase, www interfejs, TiM, 
VrS3net

GPSBase, www interfejs, TiM, 
VrS3net, Trimble 4d Control

zaSiLanie Stacji reFerencyjnej zasilanie wewnętrzne (2 x Li-
ion) oraz dowolne zasilanie 

zewnętrzne i sieciowe

wewnętrzne Li-ion/zewnętrzne wewnętrzne Li-ion/zewnętrzne wewnętrzne Li-ion/zewnętrzne

temperatura pracy [°c] odbiornik/antena -40 do +55 -40 do +65 -40 do +65 -40 do +65

norma pyło- i woDoSzczeLności odbiornik/antena iP66 iP67 iP67 iP67

Gwarancja [lata] 1 do 6 do 6 do 6

cena netto zeStawu StanDarDoweGo [zł]  
(odbiornik + antena + oprogramowanie)

zależy od konfiguracji brak danych brak danych brak danych

DyStrybutor TPi Geotronics Polska Geotronics Polska Geotronics Polska


