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Oprogramowanie do obsługi GPS RTK TopSURV

1. Wstęp
W niniejszej instrukcji omówiono pracę w trybie RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON 
HiPer  PRO/GL,  Hiper  GSM  (+),  GR-3,  GB-500  oraz  LegacyH/E  i  GMS-2  oraz 
oprogramowaniem TopSURV.  
W instrukcji opisano większośc czynności jakie wykonuje operator zestawu przed i podczas 
pomiaru GPS w trybie RTK i DGPS. Instrukcja zawiera m.in.:
-instalację oprogramowania TopSurv
-przygotowanie stacji bazowej i ruchomej do pomiaru
-wgrywanie plików OAF do odbiorników
-konfigurację mocy radiomodemu
-resetowanie odbiorników
-resetowanie kontrolera
-ustawienia Bluetooth
-połączenie z internetem 
-sposób odbioru poprawek NTRIP (GPRS)
-inne

1.1 Instalacja programu TopSURV
Instalacja programu  TopSURV na kontrolerze np. FC-100/FC-200 lub GMS-2 odbywa się 
poprzez komputer stacjonarny, na którym zainstalowane jest oprogramowanie komunikacyjne 
MS Active Sync (dołączane standardowo z palmtopami).
Po podłączeniu palmtopa z komputerem i uzyskaniu połączenia poprzez oprogramowanie MS 
Active Sync wykonaj poniższe czynności:
1. Uruchom plik TopSURV.exe na komputerze. Pojawia się ekran powitalny Welcome.

Rys. 1-1 Powitanie – Welcome

Jeżeli program był już instalowany na komputerze pojawi się komunikat:

Rys. 1-2 Komunikat ostrzegawczy o zainstalowanej wersji TopSURV

Wciśnij OK. aby usunąć poprzednią instalację i zainstalować program na nowo.
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Następnie jeżeli to konieczne ponownie uruchom plik TopSURV.exe

2. Po przeczytaniu warunków umowy licencyjnej wciśnij YES (tak) lub Agree aby rozpocząć 
instalację.

Rys. 1-3 Umowa licencyjna

Rys 1-4 Instalacja

Podczas procesu instalacji do komputera stacjonarnego kopiowane są niezbędne pliki. Jeżeli 
palmtop został podłączony prawidłowo ukaże się komunikat o instalacji skopiowanych pików 
do palmtopa.

3. Jeżeli palmtop nie jest połączony prawidłowo z komputerem ukaże się komunikat

Rys. 1-5 Nie wykryto palmtopa

Wciśnij OK. aby kontynuować.
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Oprogramowanie do obsługi GPS RTK TopSURV

4. Gdy  połączysz  prawidłowo  palmtopa  z  komputerem  Active  Sync  zacznie  instalacje 
programu  na  palmtopie  (Add/Remove).  Jeżeli  TopSURV jest  już  zainstalowany  na 
palmtopie pojawi się komunikat

Rys. 1-6 TopSURV jest już zainstalowany –przeinstalować?

Wciśnij YES.

5. Następnie wciśnij YES aby zainstalować TopSURV w pamięci palmtopa

Rys. 1-7 Potwierdzenie instalacji

6. Jeżeli w palmtopie nie ma wystarczającej pamięci ukaże się okno gdzie można wybrać 
miejsce instalacji  np.  kartę  pamięci (jeżeli  w palmtopie  jest  zbyt mało miejsca należy 
wybrać kartę pamięci, w którą należy wyposażyć kontroler). 
UWAGA: w FC-200 prosimy o wybór Storage Card.

Rys. 1-8 Wybór miejsca instalacji
7.  Po  wciśnięciu  YES/OK.  Active  Sync  automatycznie  dokończy  instalację  plików 
instalacyjnych (CAB)

Rys. 1-9 Końcowa instalacja

Gdy okno instalacyjne zakończy pracę wciśnij Finish aby je zamknąć.
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UWAGA: po zakończeniu instalacji należy dodatkowo skopiować na dysk palmtopa pliki z 
polską czcionką i polskimi układami współrzednych
• plik językowy: plik topsurv.lng należy skopiować do katalogu Topsurv/Lng
• plik z układami współrzędnych: userdatums.xml i userprojections.xml do katalogu 

Topsurv/Geo (w wersjach poniżej 5.11 kopiujemy plik europe.map do katalogu 
Topsurv/Xform)

1.2 Usuwanie programu TopSURV
Odinstalowanie oprogramowania może być przeprowadzone przy użyciu aplikacji  Remove 
w palmtopie (Menu Start->Settings->Remove Programs).

1.3 Ponowne zainstalowanie programu po resecie palmtopa 
W  przypadku  gdy  wykonany  został  twardy  reset  palmtopa  lub  wyjęto  baterię  możemy 
zainstalować  TopSurv  z  pamięci  wewnętrznej  palmtopa/odbiornika  GMS-2  (dotyczy 
palmtopów FC-100, FC-200, FC-1000, FC-2000). Z katalogu  CF Card(lub Internal Flash  
Disk w GMS-2)/TPS/TopSurv wybieramy plik tpsMain.exe. Plik ten zainstaluje nam program 
na dysku palmtopa. 

1.4 Kody programu
Po instalacji oprogramowania należy podać kod posiadanej wersji programu TopSurv. Kod 
wpisujemy w odpowiednim oknie (dla GPS jest to okno GPS+, Trasy- dla modułu Trasy oraz 
GIS dla modułu GIS dla GMS-2).

Rys. 1-10 Odbezpieczenie programu

UWAGA: poszczególne opisy i komunikaty mogą się różnić ze względu na rodzaj palmtopa.
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Oprogramowanie do obsługi GPS RTK TopSURV

2. Przygotowanie do pracy

2.1 Charakterystyka pomiarów RTK i DGPS
Pomiary GPS RTK są pomiarami tzw .różnicowymi. Oznacza to, iż do pracy w tej technice 
używa się  minimum  dwóch  odbiorników  dwuczęstotliwościowych,  z  których  jeden  pełni 
funkcje odbiornika bazowego, a drugi funkcję odbiornika ruchomego. Z reguły stacja bazowa 
ustawiana jest na punkcie o znanych współrzędnych, a stacja ruchoma wykonuje pomiar. W 
praktyce w celu podwyższenia dokładności pomiarów wykonujemy odbiornikiem ruchomym 
transformację mającą na celu wpasowanie pomiarów w istniejąca osnowę pomiarową. Aby 
wykonywać pomiary RTK odbiorniki muszą obserwować minimum 5 tych samych satelitów.
Stojąca na punkcie bazowym stacja bazowa cały czas wysyła poprawki (drogą radiową, GSM, 
GPRS) do odbiornika ruchomego. Ten w trakcie wykonywania pomiarów odbiera poprawki i 
koryguje swoje położenia. Stąd też do prawidłowego działania zestawu musi być cały czas 
łączność pomiędzy stacją bazową a ruchomą. 
Należy  pamiętać,  iż  im  dalej  znajduje  się  odbiornik  ruchomy  od  bazy  tym  dokładność 
pomiarów jest mniejsza.

Pomiary DGPS polegają na pracy pojedynczym odbiornikiem GPS, który pobiera najczęściej 
poprzez  GPRS  (zewnętrzny  telefon  GSM)  poprawkę  DGPS.  Dokładności  uzyskiwany w 
trybie DGPS wahają się od pojedynczych decymetrów do pojedynczych metrów. W trybie tym 
poprawkę DGPS można także uzyskiwać z satelitów EGNOS.

2.2 Odbiornik GPS i kontroler 
Przed rozpoczęciem pracy z  programem należy przygotować sprzęt  tzn.  odbiornik,  antenę 
oraz połączyć wszystkie kable oraz kontroler. Należy pamiętać także o regularnym ładowaniu 
baterii odbiornika bazowego i ruchomego.
UWAGA: Przed włączeniem odbiorników należy zainstalować anteną radiową - w przypadku 
odbiorników  z  modemem zewnętrznym przed  włączeniem  zasilania  należy  podłączyć  do 
modemy antenę radiową.

W  przypadku  gdy  odbiornik  bazowy  znajduje  się  w  walizie  bazowej  nie  ma  potrzeby 
podłączania  jakichkolwiek  kabli  do  odbiornika.  Podpinamy jedynie  kabel  anteny GPS do 
gniazda GPS ANT oraz kabel anteny radiowej do gniazda RADIO ANT. Do uruchomienia 
odbiornika wystarczy podłączenie kabli  zasilających do baterii 12 V (czarna końcówka do 
czarnego gniazda, czerwona do czerwonego) oraz przełączenie znajdującego się na walizie 
przełącznika w pozycję ON. Do gniazda SERIAL A podłączamy kontroler.
Jeżeli odbiornik nie znajduje się w walizie schemat połączeń jest następujący:
– port A – kontroler
– port C – radiomodem 
– port POWER – zasilanie
– port ANT – antena GPS
Jeżeli  stacją  bazową  jest  odbiornik  HiPer  nie  podłączamy  żadnych  kabli.  Taka  sama 
konfiguracja dotyczy stacji ruchomej.
UWAGA: nie każdy model odbiornika HiPer może pełnić rolę stacji bazowej.

Odbiornik  uruchamiamy  przytrzymując  1-2  sek  przycisk  POWER  (zielony).  Używając 
odbiorników znajdujących się w walizie bazowej GB-500 oraz Legacy nie ma konieczności 
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włączania  i  wyłączania  odbiornika  przyciskiem  POWER  –  wystarczy  wyłączenie 
wyłącznikiem ON/OFF i rozłączenie/podłączenie baterii.
Po  włączeniu  odbiornika  należy  odczekać,  aż  dioda  STAT  znajdująca  się  na  odbiorniku 
zacznie świecić na zielono. Ilość zielonych mignięć oznacza ile odbiornik widzi satelitów. 
Jeżeli odbiornik wyposażony jest w opcję GLONASS dioda miga także na pomarańczowo co 
oznacza ilość satelitów GLONASS. Odbiornik, który dopiero co znalazł się na zewnątrz  po 
długiej przerwie w pomiarach lub przemieszczeniu go o ponad 100 km powinien postać kilka 
minut aby uaktualnić dane odbierane z satelitów.
Po  podłączeniu  zasilania  i  uruchomieniu  odbiornika  (POWER) rozpoczynamy  pracę 
z programem TopSURV (patrz rozdział: Wykonywanie pomiarów).

UWAGA:  w przypadku gdy odbiornik  Hiper  nie  chce  się  uruchomić  używając  przycisku 
POWER, a mamy pewność, że jest naładowany należy uruchamiać go przyciskiem RESET.

W przypadku odbiornika GMS-2 wystarczy uruchomić go przyciskiem POWER.

Wyłączanie odbiornika Hiper
Odbiornik Hiper wyłączony jedynie przyciskiem POWER przechodzi w stan STAND BY. 
Aby wyłączyć go na stałe należy przycisnąć i przytrzymać przycisk power aż do momentu gdy 
obie  diody  STAT  i  REC  są  czerwone.  Tak  wyłączony  odbiornik  włączamy  ponownie 
przyciskiem RESET.
Odbiorniki GR-3 i GB-500/1000 włączamy i wyłączamy przyciskiem Power.

2.3 Zasilanie
Przed  rozpoczęciem  pracy  sprawdź  stan  naładowania  baterii  kontrolera  (Menu  Start-
>Settings->Power)  oraz  baterii  odbiornika  bazowego  (wyświetlany  na  radiomodemie 
-powyżej 12V – bardzo dobrze, 12-11V stan średni, około 10V – minimum) oraz odbiornika 
ruchomego (TopSURV: Pomiary->Status->-System->Zasilanie odbiornika).

Używając  odbiorników HiPer/GR-3 mamy możliwość  kontroli  stanu  baterii  przy pomocy 
diody BAT. Gdy dioda miga na zielono oznacza to, iż bateria jest naładowana więcej niż 85%, 
gdy na pomarańczowo – 50%, na czerwono – mniej niż 15%. 

Wszystkie  baterie  w  odbiornikach  Topcon  są  bateriami  nowoczesnymi,  które  można 
doładowywać. Ładowanie w zależności od stanu rozładowania baterii trwa od 2 do 6 godzin.
Odbiornik wskazuje pełne naładowanie zieloną diodą. Podobnie ładowarka, którą ładujemy 
baterię  stacji  bazowej.  W przypadku konieczności  zasilenia  stacji  bazowej  lub odbiornika 
Hiper innym źródłem zasilania używamy dostarczonego okablowania i dowolnej baterii 12V.

UWAGA: do ładowania odbiornika, kontrolera oraz baterii do stacji bazowej używaj tylko 
oryginalnie dostarczonych ładowarek. 

UWAGA: Aby ładować odbiornik Hiper MUSI on być włączony lub w trybie Stand-By.

UWAGA: przed podłączeniem zasilania lub ładowarki upewnij się czy podłączasz plus 
do plusa  i  minus  do minusa  oraz  w przypadku  odbiornika  Hiper/GR-3,  że  wtyczka 
ładowarki/zasilania podłączona jest do gniazda PWR.
UWAGA: odbiorniki Hiper i GR-3 przed uruchomieniem muszą mieć założone anteny 
UHF/GSM.
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2.4 Reset odbiornika i kontrolera

Resetowanie odbiornika GPS RTK
Jeżeli  mamy jakiekolwiek problemy z odbiorem sygnałów przez odbiornik,  połączeniem z 
kontrolerem (kablem lub Bluetooth) należy wykonać twardy reset odbiornika.  
Reset wykonujemy przy kombinacji przycisków POWER i FN (function). W odbiorniku GB-
500 zamiast przycisku FN używamy przycisk REC.
Aby wykonać RESET odbiornika:
• wyłącz odbiornik (tryb Stand By)
• wciśnij i przytrzymaj przycisk FN (w GB-500-REC)
• przytrzymując  (nie  puszczając)  przycisku  FN  (w  GB-500-REC)  włącz  odbiornik 

przyciskiem POWER - obie diody zapalają się na zielono
• trzymaj wciśnięty przycisk FN (w GB-500-REC) przez kilka sekund aż obie diody STAT i 

REC zaczną migać na pomarańczowo
• puść przycisk FN (w GB-500-REC)

Po twardym resecie odbiornik musi postać na zewnątrz kilka minut aż dioda STAT zacznie 
wskazywać ilość widocznych satelitów (zielone mignięcia – satelity GPS, pomarańczowe – 
satelity GLONASS.

Resetowanie odbiornika GMS-2
Reset odbiornika GMS-2 wykonuje się poprzez wciśnięcie rysikiem specjalnego przycisku 
znajdującego się przy gnieździe kart pamięci SD. Twardy reset: przy wciśniętych przyciskach 
ENT i ESC +  wciśnięcie rysikiem specjalnego przycisku znajdującego się przy gnieździe kart 
pamięci SD

Resetowanie kontrolera FC-100/FC-200
Czasami zachodzi potrzeba resetowania kontrolera. Aby zresetować kontroler FC-100/FC-200 
należy  przy  włączonym kontrolerze  wcisnąć  i  przytrzymać  (aż  zniknie  ekran)  przyciski: 
“strzałka w górę”, “strzałka w prawo” i ALT.
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3. Nowa robota 

UWAGA: poszczególne okna i opisy mogą się różnic w zależności od odblokowanych 
modułów oraz wersji oprogramowania TopSurv.

Pomiary wykonywane przy użyciu oprogramowanie TopSURV są gromadzone w oddzielnych 
plikach – robotach. 

1 Aby stworzyć nową robotę wybierz Robota->Nowa lub wciśnij przycisk Nowa będąc w 
oknie otwierania roboty. Pokaże się ekran tworzenia nowej roboty omówiony poniżej.

• Aby  otworzyć  istniejąca  robotę  wybierz  Robota->Otwórz.  W  oknie  Otwórz  Robotę 
pokazane są wszystkie dostępne roboty. Jeżeli szukana robota nie znajduje się na liście 
wciśnij przycisk Szukaj aby przeszukać całą pamięć kontrolera, na którym zainstalowany 
jest TopSURV. Aby szybciej znaleźć plik wpisz *.tsv. Wyszukane zostaną wszystkie pliki 
z rozszerzeniem tsv. 

2 Wpisz  nazwę  roboty  (klikając  na  okienku  do  wpisywania  automatycznie  ukaże  się 
klawiatura wirtualna).

Rys. 3-1 Wirtualna klawiatura

Wciskając przycisk “123” klawiatura zmienia się na klawiaturę numeryczną.
Po  wprowadzeniu  nazwy  zaakceptuj  przyciskiem  Enter  i  przejdź  do  kolejnego  okna 
przyciskiem Nast. 

3 Wybierz konfigurację (konfiguracja omówiona w podrozdziale 3.1.) i naciśnij Nast.

UWAGA:  jeżeli  nie  ma  utworzonej  konfiguracji  zobacz  w  następnym  rozdziale  jak 
utworzyć nową konfigurację

4 Wybierz  układ  współrzędnych.  Jeżeli  w  oknie  Układy  Wsp.  nie  ma  zdefiniowanego 
żadnego układu zdefiniuj używając przycisku 
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Rys. 3-2 Układy współrzędnych

Z okna  Zdefiniowane  wybierz Global lub w starszych wersjach  Europe  i odpowiedni układ 
współrzędnych.  Zaleca  się  przeniesienie  do  okna  Aktywne (używając  strzałki)  wszystkich 
układów stosowanych w Polsce tzn. 1965 ze strefami 1,2,3,4,5 oraz układ 2000. Ułatwi to 
ewentualne zmienianie układów podczas pracy.

Rys. 3-3 Definiowanie układu współrzędnych

Po wybraniu układów naciśnij OK
Po zdefiniowaniu układ będzie można wybrać z okna Ukł. Wsp. (domyślnie brak).
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Rys. 3-4 Wybór układu współrzędnych

UWAGA: w  najnowszych  wersjach  programu  TopSurv  (od  wersji  5.11)  układy 
współrzędnych można definiować ręcznie poprzez wpisanie odpowiednich parametrów lub 
możemy zaimportować gotowe definicje z pliku. Przygotowane są definicje układów: 42 w 
pasach 3 i 6 stopniowych, 65, GUGIK-80, 92 i 2000. Pliki z definicjami można znaleźć na 
płycie  CD  w  katalogu  Topsurv.  Plik  userdatums.xml zawiera  definicję  elipsoidy 
Krasowskiego  a  plik  userprojections.xml definicję  polskich  odwzorowań.  Pliki  te  należy 
umieścić do katalogu \Storage Card\TPS\TopSurv\Geo na kontrolerze FC-100 lub FC-200.

Ręczne definiowanie odwzorowania
Wykonujemy to w menu Układy współrzędnych używając przycisku    

Na  początku  należy zdefiniować odwzorowanie.
Wciskamy  przycisk znajdujący  się  obok  okienka  Odwzorowanie,  następnie Dodaj  
(Add).  Dla  układów 1965  używamy  KRAS,  dla  układu  lokalnego  Warszawa  75 
używamy – W-wa 75.

Nazwa Elipsoida dN dY dZ rX rY rZ Skala
KRAS65 KRASS 33.4297 -146.5746 76.2865 0.35867 0.05283 -0.84354 -0.8407728

WWA WGS-84 22,14 8,53 30,63 0 748 0 0

Następnie definiujemy układ współrzędnych: Własny (User)->Dodaj (Add). 
Parametry układów 1965 i 2000 oraz Lokalnego Warszawa75

Nazwa Typ Odwz Parametry
Lat0 Lon0 Skala E0 N0

1965-1 Double-
Stereographic

KRAS65 50.3730 21.0500 0.9998
4637000 5467000

1965-2 Double-
Stereographic

KRAS65 53.0007 21.3010 0.9998 4603000 5806000

1965-3 Double-
Stereographic

KRAS65 53.3500 17.0030 0.9998 3501000 5999000

1965-4 Double- KRAS65 51.4015 16.4020 0.9998 3703000 5627000
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Nazwa Typ Odwz Parametry
Stereographic

Nazwa Typ Odwz Parametry
Central 

Meridian
Skala Lat0 East0 North0

1965-5 Transverse 
Mercator

KRAS65 18.5730 0.999983  0 237000 -4700000

Nazwa Typ Odwz Parametry
Central 

Meridian
Skala Lat0 East0 North0

2000-5 Transverse 
Mercator

WGS-84 15.0000 0.999923 0 5500000 0

2000-6 Transverse 
Mercator

WGS-84 18.0000 0.999923 0 6500000 0

2000-7 Transverse 
Mercator

WGS-84 21.0000 0.999923 0 7500000 0

2000-8 Transverse 
Mercator

WGS-84 24.0000 0.999923 0 8500000 0

Nazwa Typ Odwz Parametry
Lat0 Lon0 Skala E0 N0

WWA75 Stereographic WWA 52.124466570 21.041176010 1 10529.564 18627.913

Zdefiniowane układy znajdują się w układach nazwanych Global. 
W Menu Geoida można dodać model geoidy.

5 Wciskając  przycisk  Nast  przechodzimy  do  kolejnego  okna  gdzie  można  ustawić 
jednostkę odległości (metry) oraz kąta (stopnie). Naciśnij przycisk Nast. 

6 W  kolejnym  oknie  mamy  możliwość  wyboru  układu  współrzędnych  jaki  będzie 
wyświetlany  na  wyświetlaczu.  Podczas  pracy  z  polskimi  układami  zaleca  się 
pozostawienie układu Skala. Nie zaleca się zmiany pozostałych parametrów.

7 Po naciśnięciu przycisku Nast ukazuje się ostatnie okno dotyczące alarmów. 

8 Po skończeniu ustawień naciśnij przycisk Wyjście.

Wykonane ustawienia zostaną przypisane do danej roboty. Założony plik z robotą zawiera 
wszelkie niezbędne dane o robocie oraz informacje o konfiguracji odbiornika i radiomodemu, 
które mogą być używane niezależnie z kilkoma robotami.

Ustawienia te mogą być zmienione  podczas pracy w menu Robota->Param
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3.1 Konfiguracja pomiarów GPS
Podczas  konfigurowania  trybu  pracy  GPS  można  użyć  definiowanych  parametrów  lub 
stworzyć klika własnych  np.  używając różnych 
radiomodemów. Aby stworzyć nowe, własne lub 
edytować istniejące należy wcisnąć przycisk  

1 Aby stworzyć nową konfigurację wciśnij przycisk Dodaj

Rys. 3-5 Dodawanie konfiguracji

2 W  oknie  Pomiary wybierz  typ  konfiguracji  (RTK dla  pomiarów RTK,  PP Static dla 
pomiarów statycznych lub  PP Kinematik dla pomiarów kinematycznych oraz RT DGPS 
dla pomiarów DGPS), wpisz nazwę i wciśnij Dalej

Rys. 3-6 Nazwa i typ konfiguracji

UWAGA: jeżeli  planujemy pracować w trybie odbioru poprawek ze stacji  referencyjnych 
używając  połączenia  GPRS  (NTRIP)  program  należy  skonfigurować  według  opisu 
znajdującego się w końcowej części instrukcji (Konfiguracja połączenia GPRS). 
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3 Kolejne okna służą do konfiguracji parametrów odbiornika bazowego i stacji ruchomej. 
Wszystkie one powinny być takie same dla obu odbiorników. 
Wybierz format poprawek RTK  (zalecany CMR+ dla Satel, Hiper PRO, GR-3 lub CMR 
dla radiomodemów MDS ) oraz maskę elewacji - kąt, poniżej, którego dane z satelitów nie 
będą  używane  (zalecane  10  stopni).  W  wersji  TopSurv  7.2  należy  wybrać  odbiornik 
TOPCON GENERIC oraz właściwy typ anteny.

Rys. 3-7 Typ poprawek

4 Wybierz z listy radiomodem.
• Dla  radiomodemów  Satel  można  wybrać  domyślne  ustawienia  Satel (zawsze  należy 

sprawdzić te ustawienia z ustawienia modemu – najczęściej należy zmienić prędkość na 
9600). 

• dla odbiorników HiperPRO/GL wybieramy Hiper PRO, dla Hiper + -  Hiper GSM, dla GR-
3 - Internal GR-3 Digital UHF. Dla odbiorników Hiper prędkość powinna wynosić 38 400, 
dla GR-3 prędkość powinna wynosić 115 200.

• Dla radiomodemów MDS wybieramy Własny  i ustawiamy następujące parametry: Port – c, 
Parzystość – brak, Data – 8, Prędkość – 4800, Stop – 1. 

Rys. 3-8 Ustawienia radiomodemu
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5 Wybierz  typ  anteny (PG-A1,  Hiper  PRO,  GR-3,  Hiper+),  wpisz  domyślną  wysokość 
anteny (podczas pomiaru wartość ta może być modyfikowana) i typ pomiaru skośnie lub 
pionowo (najczęściej skośnie). 

Rys. 3-9 Ustawienia anteny GPS

UWAGA:  do odbiornika GR-3 można wykorzystywać szybkozłączkę Quick-Connector. W 
takim przypadku używając standardowej tyczki GPS do wysokości podawanej w TopSurv 
musimy dodać 49 mm (odczyt tyczki + 49mm). W przypadku użycia specjalnej tyczki do GR-
3 oraz adaptera Quick-Connector możemy ustawić odbiornik na wysokości 1,782 i w takim 
przypadku w TopSURV ustawić wysokość tyczki “2.0 - skośnie”.

6 Ustaw poprawki, radiomodem i antenę dla odbiornika ruchomego
• typ poprawek musi być taki sam jak dla stacji bazowej
• w ustawieniach anteny powinniśmy wybrać typ pomiaru wysokości Pionowo

7 W oknie Parametry Pomiaru ustawiamy parametry dotyczące pomiaru i zapisu punktów:
• Rozwiązanie:  typ  rejestrowanych  pomiarów  (RTK –  dane  tylko  z  wyznaczoną 

nieoznaczonością fazy tzn. dane pomierzone w pełnym trybie RTK z dokładnościami cm , 
RTK i Float – dane z wyznaczoną nieoznaczonością fazy i bez tzn. dane pomierzone także 
w mniej dokładnym trybie z dokładnością dm,  RTK,  Float i Kod - dane z wyznaczoną 
nieoznaczonością fazy i  bez oraz pomiary kodu tzn.  dodatkowo z danymi kodowymi o 
dokładności metrowej, Wszystko– wszystkie dane). Zalecane przy pomiarach RTK-  RTK

• Pomiar: parametry pomiaru i zapisu danych (Uśredniaj pomiar  – ilość pomiarów branych 
do  uśrednienia  wyniku,  Precyzja –  dopuszczalna  precyzja  zapisywanych  pomiarów). 
Zalecane – 1

• Autopomiar: parametry pomiaru w trybie trajektorii (Metoda – pomiar co zadany interwał 
czasu, pomiar co zadany interwał odległości, pomiar co zadany interwał odległości skośnej, 
Interwał – wartość interwału czasu lub odległości)
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Rys. 3-10 Parametry Pomiaru

8 Kolejne okno służy do konfiguracji parametrów tyczenia:
• Tolerancja: tolerancja – tolerancja tyczenia, 
• Kierunek  odniesienia –  kierunek  odniesienia  względem  którego  będzie  wykonywane 

tyczenie  (N–  północ,  kierunek  ruchu -  kierunek  w  którym  się  poruszamy,  Pkt 
odniesienia/Azymut – odniesienie do wybranego punktu lub azymutu)

• Sposób zapisu punktów – wybór sposoby nazwy zapisywanego punktu np. z dowolnym 
przedrostkiem 

• Rozwiązanie –  typ rozwiązania podczas tyczenia – patrz  punkt 7).  Wartości te można 
ustawić przed rozpoczęciem tyczenia.

Rys. 3-11 Parametry Tyczenia

9 Ostatnie okno służy do ustawienia dodatkowych parametrów:
• Redukcja wielodrożności – włączenie redukcji wielodrożności (opcja odbiornika GPS)
• Co-op  Tracking –  specjalny  tryb  śledzenia  satelitów  „słabych”  satelitów.  Zalecane  – 

stosować tylko dla odbiorników wyposażonych w redukcję wielodrożności).
• System Satelitów - wybór satelitów z jakich korzysta odbiornik: GPS – tylko satelity GPS, 

GPS+GLONASS – satelity GPS oraz GLONASS (opcja odbiornika)
• Pozycja RTK – wybór metody RTK (Extrapolacja – tryb mniej dokładny używany podczas 

pracy  na  granicy  radiomodemów  i  może  być  użyty  w  trudniejszych  warunkach 
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pomiarowych,  Znana  Epoka –  tryb  dokładny pomiarów  GPS  RTK).  Zalecane:  Znana 
Epoka.

Rys. 3-12 Parametry Dodatkowe

10 Aby zakończyć konfigurację naciśnij przycisk Wyjście.

UWAGA:  Podczas  całego  procesu  konfiguracji  można  wrócić  do  poprzedniego  ekranu 
używając przycisku Poprz. 

Konfiguracja pomiarów DGPS
W przypadku wykonywania pomiarów DGPS z systemem EGNOS wybieramy edycję trybu 
My RT DGPS.
Następnie wybieramy Real Time DGPS i w Poprawki (Corrections) - EGNOS. W oknie 
“EGNOS PRN” zaleca się wybrać Najlepszy możliwy (Best available). W oknie Popr. Jon. 
(Iono Corr) wybierz Brak.  
Podczas pomiarów GMS-2 w oknie Typ anteny należy wybrać GMS-2 i wybrać wysokość na 
jakiej znajduje się odbiornik. W oknie Rozwiązanie   podobnie możemy wybrać jaki typ 
pomiarów ma byc zapisywany przez odbiornik (np. tylko DGPS). 
Wykonując pomiar w oknie Pomiar powinien wyświetlać się symbol DGPS - oznacza to,że 
odbiornik pobiera korekcję z systemu EGNOS (dokładność pomiaru 1-2 metry). W przypadku 
wyświetlania symbolu Auto dokładność pomiaru wynosi 5-10 metrów.
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4. Operacje na danych
Wszystkie  dane  używane podczas  pracy z  programem  TopSURV są  zapisywane w bazie 
danych. Zapisywane dane to  punkty, kody, dane „surowe” i  w przypadku pomiarów post-
processing dane sesji.

4.1 Dodawanie i edytowanie punktów
Aby dodawać lub edytować punkty wybierz Edycja->Punkty. Ukaże się okno Punkty

Rys. 4-1 Okno Punkty

• Aby dodać punkty wciśnij  przycisk  Dodaj.  W oknie wpisz nazwę punktu,  opcjonalnie 
wybierz kod oraz wpisz współrzędne tworzonego punktu. Po wciśnięciu przycisku  OK. 
punkt pokaże się na liście punktów w oknie Punkty. 

• Aby edytować punkt, zaznacz go na liście i wciśnij przycisk Edycja. Wprowadź wszystkie 
zmiany i wciśnij OK.

Rys. 4-2 Dodawanie punktu

UWAGA:Współrzędne punktów w układzie WGS-84 wpisujemy w formacie 52.452312 co 
oznacza 52°45”23.12’
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• Aby skasować punkt, wskaż go i wciśnij przycisk Kasuj.
• Aby znaleźć punkt według nazwy wciśnij przycisk Szuk. Punktu  i wpisz nazwę (lub jej 

część)  szukanego  punktu.  Aby rozpocząć  poszukiwanie  wciśnij  przycisk  Szukaj.  Aby 
znaleźć następny punkt o tej samej nazwie wciśnij przycisk  Szuk. Nast .

• Aby znaleźć punkt według kodu wciśnij przycisk Szuk. Kodu i wybierz z listy kod. Aby 
rozpocząć  poszukiwanie  wciśnij  przycisk  Szukaj.  Aby znaleźć  następny punkt  o  tym 
samym kodzie wciśnij przycisk  Szuk. Nast .

Gdy przy danym punkcie zaznaczymy okno Punkt Kontrolny będzie on traktowany jako punkt 
kontrolny (punkt używany do transformacji). 

4.2 Dodawanie i edycja kodów
Aby dodać lub edytować kody wybierz Edycja->Kody. Ukaże się okno kodów Atrybuty.

Rys. 4-3 Okno kodów

• Aby dodać kod wciśnij przycisk Dodaj i wprowadź nazwę.
• Aby zdefiniować atrybuty kodu zaznacz go, wciśnij przycisk  Dodaj i wprowadź nazwę, 

typ i parametry i wciśnij przycisk OK. Dostępne są następujące typy: Menu – wyświetla 
listę dostępnych wartości,  Tekst – wprowadza wartości alfa-numeryczne,  L.Całkowita – 
wprowadza wartości całkowite, L.Rzeczywista – wprowadza wartości rzeczywiste.

• Aby edytować kody zaznacz  kod  i  wciśnij  przycisk  Edycja.  Po  wprowadzeniu  zmian 
wciśnij OK. aby je zapamiętać.

• Aby  skasować  kod  zaznacz  go  i  wciśnij  przycisk  Kasuj.  Kody  użyte  w  zapisanych 
punktach nie mogą być skasowane.

4.3 Dane obserwacyjne
Aby  przeglądać  dane  obserwacyjne  należy  wybrać  Edycja->Obserwacje.  W  oknie  tym 
wyświetlane są następujące dane:
• nazwa punktu z graficznym symbolem pochodzenia punktu (wpisany, z pomiaru itp.)
• typ punktu
• kod punktu
• wysokość anteny
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• różnica współrzędnych pomiędzy punktem a stacją bazową
• uwagi
• czas lokalny

Rys. 4-4 Obserwacje

• Aby pokazać pierwszy lub ostatni punkt wciśnij przycisk Pierwszy lub przycisk Ostatni.
• Aby znaleźć punkt wciśnij przycisk Szuk. Pktu. Punkt może być szukany po nazwie lub jej 

części.
• Aby znaleźć punkt według kodu wciśnij przycisk Szuk. Kodu i wybierz odpowiedni kod.
• Aby znaleźć następny punkt o takich samych parametrach wciśnij Szuk.Nast. 

4.4 Lista Punktów

Program TopSurv oferuje możliwość stworzenia listy punktów czyli zbioru punktów, które 
mogą być wspólnie wykorzystywane np. obliczanie odległości od punktu do listy punktów, 
tyczenie listy punktów.

Aby utworzyć Listę Punktów:
1. Wybierz  menu  Edycja->Lista Punktów, a następnie przycisk  Dodaj  aby utworzyć nową 

listę

2. Wpisz nazwę Listy (domyślnie: Lista Punktów 1)

3. Aby wybrać punkty wciśnij  Wybierz oraz sposób wyboru (Z Listy,  O numerach, Z kodem 
itp.)

4. Wybierz dowolną ilość punktów kontrolując na szkicu ich kolejność (kolejność punktów 
można zmieniać zaznaczając punkt i przenosząc go strzałką)

5. Aby zapisać zmiany naciśnij przycisk OK
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Rys. 4-5 Lista Punktów

Poszczególne  Listy Punktów można edytować, kopiować oraz usuwać w oknie  Wykaz List  
Pkt-ów. W oknie tym znajduje się szkic danej listy wraz z rzutem pionowym.

Rys. 4-6 Lista Punktów - Wykaz
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5.Import i eksport

5.1 Import
Program TopSURV umożliwia import danych z innej roboty, pliku lub innego kontrolera.

5.1.1. Import z roboty
1 Wybierz Robota->Import->Z Roboty. Ukaże się okno wyboru roboty Wybór Roboty.

Rys. 5-1 Wybór Roboty

2 Zaznacz robotę z listy lub wciśnij  przycisk  Szukaj aby przejrzeć całą pamięć i wciśnij 
Wybierz. 

3 W kolejnych oknach można wybrać dane do importu: punkty (typ), listy punktów, trasy, 
kody.

Rys. 5-2 Wybór danych

5.1.2 Import z pliku
1 Wybierz Robota->Import->Z Pliku. Ukaże się okno Z Pliku.

2 W oknie Z Pliku wybierz typ danych, format danych i typ jak mają być zaimportowane.
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3  Kolejne okno pozwala na wybór lokalizacji pliku. Roboty przechowywane są w katalogu 
TopSurv/Jobs.  Za pomocą standardowej przeglądarki Windows znajdź plik do importu i 
wciśnij przycisk OK.

4 Dla plików tekstowych można ustalić format danych.
• Separator: Spacja - separator jako spacja, Kropka - separator jako kropka, Tab - separator 

jako tabulator, Inny – inny znak z listy
• Wybierz Format Pliku: ustawienie kolejności importowanych danych 

Rys. 5-3 Format danych

5 Aby  stworzyć  nowy format  wciśnij  przycisk  Dodaj Format,  aby  edytować  istniejący 
format wciśnij Edytuj Format. Dane jakie mają być wykorzystane przenosimy strzałkami 
do okna Wybór.

Rys. 5-4 Edycja Formatu
UWAGA: punkty zapisane w układach polskich mają wysokość H Lok, dane w układzie 
WGS-84 mają wysokość Z.

6 Wciśnij Wyjście aby rozpocząć proces importu.
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5.1.3 Import z drugiego kontrolera
1 Wybierz Robota->Import->Z Kontrolera. Ukaże się okno Param.
2 W oknie Param wybierz port komunikacyjny i wciśnij przycisk Nast.
3 Wybierz lokalizację dla importowanego pliku.
4 Przygotuj  drugi  kontroler  do  wyeksportowania  danych  tak  jak  opisano  w  rozdziale 

„Eksport do innego urządzenia”.
5 Wciśnij przycisk Wyjście aby rozpocząć przesyłanie danych.

5.2 Eksport
Program TopSURV umożliwia eksport danych do innej roboty, pliku lub drugiego kontrolera.

5.2.1 Eksport do roboty
1 Aby wyeksportować dane do innej roboty wybierz Robota->Eksport->Do Roboty. Ukaże 

się okno Wybór Roboty.

Rys. 5-5 Wybór Roboty

2 Wybierz robotę z listy i wciśnij przycisk Wybierz lub wciśnij przycisk Szukaj aby wybrać 
robotę z pliku na dysku. Wciśnij przycisk OK. 

3 W następnym oknie wybierz typ danych do wyeksportowania i wciśnij Nast.
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Rys. 5-6 Wybór danych

4 W kolejnych oknach można wybrać dane do importu: punkty (typ), listy punktów, trasy, 
kody.

5 Wciśnij przycisk Wyjście aby rozpocząć proces eksportu.

5.2.2 Eksport do pliku
1 Aby wyeksportować dane do pliku wybierz Robota->Eksport->Do Pliku. Ukaże się okno 

Do Pliku.
2 W oknie  Do Pliku  wybierz typ danych i format np. Typ Danych: Punkty, Format: Text. 
3 Korzystając z przeglądarki systemu Windows stórz plik do eksportu i wciśnij OK. 

Rys. 5-7 Lokalizacja pliku tekstowego

4 Wybierz format plików tekstowych 
• Separator: Spacja - separator jako spacja, Kropka - separator jako kropka, Tab - separator 

jako tabulator, Inny – inny znak z listy
• Wybierz Format Pliku: ustawienie kolejności importowanych danych
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Rys. 5-7 Format danych

UWAGA: Współrzędne w układzie WGS 84 przenoszone są w postaci 52.452312 co oznacza 
52°45”23.12’

5 Aby  stworzyć  nowy format  wciśnij  przycisk Dodaj  Format,  aby edytować  istniejący 
format wciśnij Edytuj Format. Dane jakie mają być wykorzystane przenosimy strzałkami 
do okna Wybór..

Rys. 5-8 Edycja Formatu

6 Wciśnij Wyjście aby rozpocząć proces eksportu.

Polecamy Eksport danych w formacie “Custom with QC”, gdzie można wybrać dodatkowe 
informacje takie jak PDOP, czas pomiaru, ilość satelitów.

5.2.3 Eksport do drugiego kontrolera
1 Wybierz Robota->Eksport->Do Kontrolera. Ukaże się okno Param.

2 W kolejnym oknie  wybierz port i wciśnij przycisk Nast.

27



3 Wybierz pliki do eksportu.

4 Przygotuj  drugi  kontroler  do  zaimportowania  danych  zgodnie  z  opisem  z  rozdziału 
„Import do drugiego kontrolera”.

5 Wciśnij przycisk Eksport.
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6. Wykonywanie pomiarów

6.1 Przygotowanie pomiaru
Po  przygotowaniu  sprzętu  i  ustawieniu  stacji  bazowej  można  rozpocząć  wykonywanie 
pomiarów.
Dostępne  są  dwa  rodzaje  wykonywania  pomiarów:  Pomiar  –  dane  gromadzone  są  jako 
pojedyncze  punkty oraz  AutoPomiar –  dane  gromadzone są  w sposób  ciągły np.  pomiar 
trajektorii.

W  każdym  momencie  trwania  pomiarów  w  oknie  Status (Pomiary->Status)  możemy 
kontrolować  status  pomiarów.  Zawarte  są  tu  informacje  dotyczące  pozycji  odbiornika, 
informacje o satelitach, połączeniu radiowym, napięciu baterii.

6.2 Status
Po uruchomieniu odbiornika zaleca się wejście do opcji Status w celu sprawdzenia widocznej 
ilości satelitów, błędu PDOP, stanu naładowania baterii i innych informacji stwierdzających 
gotowość systemu do pracy. 
Podczas wykonywania pomiaru do okna Status można zawsze wejść używając rozwijalnego 
menu z górnego lewego rogu.

Rys. 6-1 Menu rozwijalne

Zakładka Poz  zawiera informacje:
• Ilość dostępnych satelitów (ikonka z kłódką – satelity widoczne, ikonka z  gwiazdką – 

satelity użyte do wyznaczenia pozycji)
• Czas UTS
• Rodzaj rozwiązania: Autonomous – tryb autonomiczny, RTK – tryb RTK, Float – tryb 

pomiaru z nieoznaczonością fazy, Kod – pomiar kodu
• Współrzędne (domyślnie w układzie WGS-84)
• Wartość błędu PDOP (błąd związany z układem satelitów)
• Błąd horyzontalny H i wertykalny V
• Odległość od stacji bazowej
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Rys. 6-2 Zakładka Pozycja

Zakładka System zawiera informacje:
• Typ Pozycji – typ rozwiązania: Autonomiczny – tryb autonomiczny bez poprawek RTK, 

RTK  –  tryb  RTK  z  dokładnościami  centymetrowymi,  Float  –  tryb  pomiaru  z 
nieoznaczonością fazy, Kod – pomiar kodu

• Wspólne Satelity – ilość wspólnych satelitów dla stacji bazowej i odbiornika ruchomego
• Aktywne Satelity – ilość satelitów użytych do wyznaczenia pozycji
• Połączenie – jakość połączenia radiowego
• Wiek RTK  – czas od odbioru ostatniej informacji ze stacji bazowej
• Pamięć Odbiornika (KB) – stan pamięci odbiornika
• Zasilanie Odbiornika  - stan baterii odbiornika
• Pamięć Kontrolera (KB) – stan pamięci kontrolera
• Zasilanie Kontrolera – stan baterii kontrolera

Rys. 6-3 Zakładka System 

Zakładka SVs zawiera informacje:
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• GPS – pokaż/ukryj satelity GPS
• GLONASS – pokaż/ukryj satelity GLONASS (opcja odbiornika)
• SNR – wykres stosunku sygnału do szumu
• Lista –  szczegółowe  informacje  o  satelitach  (PRN –  numer  satelity,  H/U – 

zdrowy/niezdrowy, EL – wysokość, AZ – azymut, SNR1 – stosunek sygnału do szumu dla 
L1, SNR2 - stosunek sygnału do szumu dla L2)

Rys. 6-4 Zakładka Satelity 

6.3 Lokalizacja 
Menu  Lokalizacja jest  używane  do  transformacji  współrzędnych  pomiędzy  systemem 
lokalnym i globalnym. 

Wykonanie  transformacji  może  być  przed  rozpoczęciem  pracy,  w  trakcie  pracy  lub  po 
skończeniu pracy.

Transformację  zaleca  się  wykonywać  aby  zwiększyć  dokładność  pomiarów  GPS  RTK  i 
uniezależnić się od błędu punktu, na którym znajduje się stacja bazowa.

Aby wykonać transformacje należy:
1 Dodaj punkty (współrzędne), które będą wykorzystane podczas transformacji

2 Wybierz  Pomiar>Lokalizacja. Ukaże się ekran  Lokalizacja, na którym wciśnij przycisk 
Dodaj 
(UWAGA: należy pamiętać aby NIE zaznaczać okienka Skala 1.000)

3 W  oknie  Dodaj  Punkt wybieramy  punkty  wspólne  użyte  do  przeprowadzenie 
transformacji. 

• W oknie Dodaj Punkt – Punkt Lokalny  należy wprowadzić punkt w układzie lokalnym (z 
listy lub z mapy). Zaznacz pola  Wsp. Poziome i / lub Wsp. Pionowe jeżeli punkt będzie 
używany dla horyzontalnej i  /  lub pionowej transformacji oknie  WGS84 Point wybierz 
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punkt z współrzędnymi globalnymi, wprowadź współrzędne ręcznie lub wciśnij przycisk 
Start Meas aby użyć bieżącej pozycji.

• W  oknie  Punkt  WGS84 wybierz  punkt  z  współrzędnymi  globalnymi,  wprowadź 
współrzędne ręcznie lub wciśnij przycisk  Start Pom  aby pomierzyć bieżącą pozycję. Po 
pomiarze naciśnij OK.

Rys. 6-5 Transformacja 

4 Dodaj  kolejną  parę  punktów  używając  przycisku  Dodaj.  Minimalna  ilość  punktów 
użytych w transformacji  to trzy. Powtarzaj kroki 3 i  4 aż wprowadzisz minimum trzy 
punkty.

5 Po dodaniu poszczególnych punktów ukazują się bieżące błędy transformacji. Sprawdź 
punkty użyte do transformacji usuwając błędnie pomierzone. 

6 Wprowadź nazwę odwzorowania i wciśnij OK.
7 Wszystkie dotychczas pomierzone punkty zostaną przeliczone na nowy układ lokalny.

UWAGA: w wersji TopSurv 5.11 i nowszych przed dodaniem punktu należy:
• W  Robota->Parametry->Ukł Wsp. ustawić układ współrzędnych “brak”,  odwzorowanie 

WGS-84
• W Edycja punktów ->Parametry ustawić układ współrzędnych jako “geodezyjny” (można 

tu wejść w trakcie wykonywania Lokalizacji z menu z górnego lewego rogu  okna Dodaj 
punkt)

6.4 Start stacji bazowej

Niezwykle  istotne  dla  pomiarów  RTK  jest  prawidłowe  ustawienie  stacji  bazowej.  Stacja 
bazowa nie może znajdować się pod drzewami, w pobliżu budynków, samochodów i innych 
przeszkód uniemożliwiających prawidłową obserwację jak największej liczby satelitów.

Po  ustawieniu  anteny  nad  punktem  bazowym  włączamy  odbiornik  i  po  sprawdzeniu 
parametrów systemu w oknie Status uruchamiamy stacje bazową:

1 Podłącz kontroler do stacji bazowej i włącz go.
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2 Wybierz Pomiar->Start Baza. W oknie Pkt wprowadź punkt bazowy (z mapy lub z listy).

3 Wprowadź wysokość anteny i typ pomiaru wysokości (Skośnie, Pionowo)

4 Naciśnij  przycisk  Start  Baza.  Stacja  bazowa  rozpoczyna  pracę  i  wysyła  poprawki 
(komunikat  Baza rozpoczęła pracę).

UWAGA: gdy nie posiadamy współrzędnych punktu bazowego możemy wcisnąć przycisk 
Auto Pomiar (odbiornik bazowy pobiera swoją autonomiczną pozycję w wybranym układzie 
współrzędnych).  W  takim  przypadku  należy  wykonać  transformację  –  Lokalizacja  na 
minimum 4 punktach osnowy.

Rys. 6-6 Start stacji bazowej 

5 Wciśnij przycisk Zamknij aby opuścić okno.

6.5 Pomiary 
Standardowe pomiary (gromadzenie pojedyńczych punktów) wykonujemy przy użyciu funkcji 
znajdującej się w menu  Pomiar->Pomiar. Pomiary te wykonujemy po uruchomieniu stacji 
bazowej i sprawdzeniu stanu odbiornika ruchomego w oknie Status (do którego wchodzimy z 
okna pomiarowego z rozwijalnego menu znajdującego się w lewym górnym rogu). .

W  lewym  górnym  rogu  okna  Pomiar  znajduje  się  rozwijalne  menu  gdzie  dostępne  są 
następujące opcje:

• Status – otwiera okno Status
• Ustaw Ant Rover – otwiera okno ustawień typu anteny
• Konfig Modem – otwiera okno do konfiguracji radiomodemu
• Reset RTK – resetuje odbiornik (funkcja przydatna podczas pomiarów w sytuacji gdy 

mamy problemy z reinicjalizacją)
• Uwagi – otwiera okno służące do robienia notatek/uwag
• Edycja Punktów – otwiera okno Punkty
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• Odległość-Azymut – otwiera okno do obliczania odległości i azymutu pomiędzy punktami 
(opisane w dalszych rozdziałach)

• Pomoc  – otwiera okno pomocy Help

W oknie Pomiar znajdują się informacje:
• jakość połączenia radiowego
• typ pozycji 

- RTK - tryb RTK z dokładnościami centymetrowymi 
-  Float -  tryb pomiaru z nieoznaczonością fazy z dokładnościami decymetrowymi (przy 
połączeniu radiowym ale zbyt dużymi błędami lub brakiem dostatecznej liczby satelitów 
aby wyzanczyć pozycję RTK)
- Autonomiczny – tryb bez poprawek z dokładnościami metrowymi
- Brak Wyniku – brak współrzędnych (sprawdzić w oknie Status stan zasilania odbiornika)

• Błędy wyznaczenia pozycji horyzontalnej i wertykalnej
• Ilość widocznych satelitów GPS oraz GLONASS (opcja odbiornika)

Aby wykonać pomiar:
1. Wybierz  Pomiar->Pomiar. W oknie  Pkt wprowadź nazwę punktu, ewentualnie wybierz 

kod oraz wprowadź wysokość anteny i typ pomiaru (Pionowo). 

UWAGA:  do odbiornika GR-3 można wykorzystywać szybkozłączkę Quick-Connector. 
W  takim  przypadku  używając  standardowej  tyczki  GPS  do  wysokości  podawanej  w 
TopSurv musimy dodać 49 mm (odczyt tyczki + 49mm). W przypadku użycia specjalnej 
tyczki do GR-3 oraz adaptera Quick-Connector możemy ustawić odbiornik na wysokości 
1,782 i w takim przypadku w TopSURV ustawić wysokość tyczki “2.0 - skośnie”.

2. Wciśnij przycisk Start lub Enter na klawiaturze kontrolera.

3. Punkt zostaje pomierzony i automatycznie zapisany. Kolejny punkt pomiarowy zostanie 
zapisany z numerem o 1 wyższym.

Rys. 6-7 Okno Pomiar 

4. Wciśnij  przycisk  Param  aby  zmienić  konfigurację  dotyczącą  pomiarów  (np.  ilość 
uśrednień).
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5. Otwórz zakładkę Dane aby obejrzeć współrzędne pomierzonego punktu.

6. Otwórz  zakładkę Mapa aby uzyskać  graficzną  wizualizacje  pomiarów.  Będąc  w  tej 
zakładce możemy również wykonywać pomiary.

7. Otwórz  zakładkę  Domiary aby  wykonać  pomiar  punktów  niedostępnych  (pomiary 
mimośrodowe). 

6.6 Pomiar automatyczny
W  pomiarach  AutoPomiar dane  gromadzone  są  w  sposób  ciągły.  Ten  typ  pomiaru 
wykorzystywany jest między innymi do pomiaru trajektorii. 
W  oknie  Autopomiar podobnie  jak  w  oknie  Pomiar wyświetlane  są  informacje  o  stanie 
połączenia radiowego, błędach wyznaczenia współrzędnych oraz ilości satelitów.

1. Wybierz  Pomiar->AutoPomiar.  W  oknie  Pkt wprowadź  nazwę  punktu,  wybierz  kod 
i wpisz wysokość anteny i typ pomiaru wysokości (Pionowo). 

2. Wciśnij  przycisk  Param.  gdzie  możemy ustawić  interwał  pomiarowy tzn.  wyzwalanie 
pomiaru co zadaną wartość czasu (Wg Czasu)  lub odległości  poziomej  (Wg Odl)  lub 
skośnej (Wg Odl Skoś) w sekundach lub metrach.

3. Wciśnij przycisk Start aby rozpocząć pomiar.

4. Aby przerwać pomiar  wciśnij  przycisk  Pauza,  aby pomiar  zakończyć wciśnij  przycisk 
Stop.

5. Aby zapisać bieżącą pozycję wciśnij przycisk Log.

6. W zakładce Dane możemy obejrzeć współrzędne pomierzonego punktu, w zakładce Szkic 
możemy uzyskać graficzną wizualizacje pomiarów 

6.7 Pomiary punktów niedostępnych (pomiar mimośrodowy-ofset)
Podczas  pomiarów punktów niedostępnych np.  drzewo,  róg  budynku możemy skorzystać 
z opcji  pomiaru  mimośrodowego-ofset  znajdującego  się  w  zakładce  Domiary okna 
pomiarowego Pomiar.
Do  wyboru  mamy  mimośród  liniowy  lub  kątowy  (w  praktyce  w  pomiarach  GPS  ma 
zastosowanie jedynie mimośród Prosta).
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Rys. 6-8 Pomiary mimośrodowe

6.7.1 Mimośród - ofset liniowy - Prosta
Mimośród ten używany jest do wyznaczania niedostępnego punktu względem linii odniesienia 
zdefiniowanej przez dwa punkty. 

1. Zdefiniuj punkt początkowy i końcowy linii (z mapy, z listy, z pomiaru)

2. Wpisz numer punktu, który zostanie obliczony (Punkt Offset)

3. Wprowadź ofset (Dalej/Bliżej, W prawo/W lewo, Do góry/Do dołu)

4. Wciśnij przycisk Zapisz aby zapisać wyliczony punkt 

Rys. 6-9 Pomiary mimośrodowe - Prosta

6.7.2 Ofset kątowy – Az Odl 
Ofset  ten  używany  jest  do  wyznaczania  niedostępnego  punktu  względem  punktu 
początkowego (wyznaczonego z pomiaru) oraz azymutu i odległości.
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1. Wprowadź punkt początkowy (z mapy, z listy, z pomiaru)

2. Wpisz  azymut  lub  azymut  do  dowolnego  punktu  (wciskając  przycisk  Az  do  Pkt 
przełączamy pomiędzy opcjami)

3. Wprowadź odległość 

4. Naciśnij przycisk Zapisz aby zapisać doliczony punkt.

Rys. 6-10 Pomiary mimośrodowe – Azymut 

6.8 Współpraca z zestawem mmGPS

System  mmGPS,  składający  się  z  czujnika  PZS-1  oraz  specjalnego  niwelatora  PZL-1 
współpracuje z odbiornikami TOPCON Hiper oraz GB-500. System ten wprowadza specjalną 
poprawkę  do  pomiaru  wysokości  zwiększając  dokładność  pomiaru  do  2-3  milimetrów w 
promieniu  do  300  m od  niwelatora  PZL-1.  Dokładność  pomiaru  współrzędnych płaskich 
pozostaje bez zmian.

Aby rozpocząć pracę z systemem mmGPS wykonaj następujące czynności:
• Rozstaw niwelator PZL-1  nad punktem o znanych współrzędnych i wysokości
• Podłącz kontroler kablem RS-232 i uruchom TopSurv  (uwaga-wyłącz komunikację 

Bluetooth w Robota->Tryb)
• Ustaw w TopSurv opcję używania mmGPS w menu  Robota->parametry->pomiar-

>edycja 
• Zaznacz “use mmGPS”, port odbiornika - D oraz “sensor gain”-auto
• Uruchom niwelator PZL-1
• Wejdź w Pomiar->Init mmGPS
• W zakładce “Data” wciśnij Add
• Wpisz nazwę niwelatora np. 1, wybierz port COM1 i wciśnij Get Data
• Wejdź  w zakładkę  “Pos” i  wprowadź  punkt,  na  którym stoi  niwelator  oraz  jego 

wysokość
• Wciśnij OK i odłącz kontroler od niwelatora PZL-1
• Podłącz  czujnik PZS-1 do odbiornika GPS (do portu D) używając spiralnego kabla  
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• Uruchom czujnik
• Połącz kontroler (TopSurv) z odbiornikiem GPS używając komunikacji Bluetooth
• Wejdź w zakładkę Sensor Tab
• Ustaw następujące parametry: Receiver port – D, Transmitter ID – ANY, Sensor gain 

– AUTO
• Wciśnij przycisk Init Sensor
• Po komunikacie “Sensor setup successfully” wyjdź z okna
• Jeżeli system mmGPS działa poprawnie zarówno w oknie Status jak i w oknie Pomiar 

powinien być wyświetlany symbol 
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7.  Tyczenie
W  menu  tyczenie  mamy  możliwość  wytyczania  m.in.  punktów,  linii,  przecięć  itp.  Inne 
obliczenia  możliwe  do  wykonania  w  programie  TopSurv przeprowadza  się  na  zasadach 
identycznych jak w opisanych poniżej funkcjach.

7.1 Tyczenie punktów

1 Wybierz Tyczenie->Punkty. Ukaże się okno Tyczenie Pkt.

2 Wciśnij przycisk Param i ewentualnie zmień parametry.
• Tolerancja Odl – dokładność wytyczenia
• Kierunek Odniesienia – kierunek względem którego odbywa się tyczenie 
• Sposób Zapisu Punktów – metoda zapisu wytyczonych punktów (jako ten sam punkt, jako 

punkt z następnym numerem, z dowolnym przedrostkiem, przyrostkiem)
• Rozwiązanie – typ rozwiązania z jakiego będzie tyczony punkt 

Rys. 7-1 Parametry tyczenia

3 Wprowadź tyczony punkt  (z  mapy, z  listy),  ustaw wysokość  anteny i  rodzaj  pomiaru 
wysokości (Pionowo) i naciśnij przycisk Tyczenie. 

4 W oknie  Tyczenie mamy możliwość graficznego tyczenia punktów. Wyświetlane są tu 
informacje na temat położenia punktu. Aby zapisać wytyczony punkt wciśnij Zapisz, aby 
wytyczyć następny punkt wciśnij Nast Punkt.

7.2 Tyczenie linii
W opcji tej mamy możliwość wtyczania się w zadaną linię (oś).

1 Wybierz Tyczenie->Przecięcie. Ukaże się okno Bieżąca.

2 Wciśnij przycisk Param i ewentualnie zmień parametry. 
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Rys. 7-2 Tyczenie linii

3 W oknach Punkt Pocz i Punkt Końc  wpisz punkt początkowy i końcowy linii (z mapy, 
z listy). Przyciskając przycisk Punkt Końc możemy zmienić opcję na Azymut. 

4 W  oknie  Wysokość  wybieramy  sposób  obliczania  wysokości  linii.  Opcja  H 
Początkowa przenosi wysokość punkt początkowego, opcja Interpolacja H interpoluje 
wysokość pomiędzy dwoma punktami. 

5 Naciśnij  przycisk  Tyczenie aby  rozpocząć  tyczenie.  W  oknie  Tyczenie mamy 
możliwość graficznego tyczenia linii. Wyświetlane są informacje na temat położenia 
linii.  Aby zapisać  wytyczony punkt  wciśnij  Zapisz,  aby wytyczyć następny punkt 
wciśnij  Nast Pkt. Przycisk  Zamknij zamyka okno i powraca do okna gdzie możemy 
zdefiniować nową linię odniesienia.
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8. Obliczenia

Menu obliczeń Oblicz oferuje bogaty pakiet obliczeń tj:
• Odległość-Azymut – obliczenie odległości pomiędzy dwoma punktami
• Przecięcie – przecięcie dwóch linii
• Pole Powierzchni – obliczanie pola powierzchni

Inne obliczenia możliwe do wykonania w programie TopSurv przeprowadza się na zasadach 
identycznych jak w opisanych poniżej funkcjach.

8.1 Obliczenie odległości pomiędzy dwoma punktami 
Wybierając  Oblicz->Odległość-Azymut mamy  możliwość  obliczenia  odległości  pomiędzy 
dwoma punktami. 

1 Wskaż punkty z mapy lub z rozwijalnej listy.

Rys. 8-1 Obliczanie odległości pomiędzy punktami

2 Wciśnij przycisk Obl. Rezultat obliczeń zostanie wyświetlony w zakładce Wyniki. 
• Azymut – azymut pomiędzy punktami
• HD – odległość pozioma pomiędzy punktami
• dN  – zmiana współrzędnej w kierunku północ
• dE - zmiana współrzędnej w kierunku wschód
• dH – zmiana wysokości
• Pochylenie – nachylenie w procentach
• SD – odległość skośna
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Rys. 8-2 Rezultat obliczeń

3 Aby zobaczyć graficzną wizualizację wykonanych obliczeń przejdź do zakładki Szkic. 

Rys. 8-3 Szkic

8.2 Przecięcie 
Wybierając  Oblicz->Przecięcie  mamy  możliwość  obliczenia  współrzędnych  punktu 
przecięcia prostych zdefiniowanych przez kierunek do innego punktu, azymut lub odległość-
promień).

1 Wybierz punkt  z  mapy lub z  rozwijalnej  listy oraz  wpisz  azymut linii,  azymut do 
punktu lub odległość-promień (zmiana opcji poprzez wciśnięcie przycisku)
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Rys. 8-4 Przecięcia

2 Podobnie wybierz drugą linię

3 Wpisz nazwę i kod obliczanego punktu 

4 Wciśnij przycisk Obli  aby dokonać obliczeń. Rezultat obliczeń zostanie wyświetlony 
w  zakładce  Wyniki.  Aby  zapisać  punkt  lub  punkty  przecięcia  (wybór  poprzez 
zaznaczenie) i naciśnij Zapisz.

Rys. 8-5 Wyniki przecięcia

5 Aby zobaczyć graficzną wizualizację wykonanych obliczeń przejdź do zakładki Szkic.
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Rys. 8-6 Wyniki przecięcia - Szkic 

8.3 Pole Powierzchni
Pole powierzchni obliczane jest na podstawie List Punktów. Aby wykonać obliczenie Pola 
powierzchni wybierz Oblicz->Pole.

1. Wybierz Listę Punktów z listy

2. Na ekranie ukażą się punkty jakie zawiera dana Lista wraz ze szkicem

Rys. 8-7 Pole Powierzchni

3. Wciśnij przycisk Oblicz aby wykonać obliczenia

4. Wyniki obliczeń znajdują się w zakładce Wyniki.
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Rys. 8-8 Pole Powierzchni -Wyniki

5. Aby zobaczyć graficzną wizualizację wykonanych obliczeń przejdź do zakładki Szkic.

Rys. 8-9 Pole Powierzchni – Szkic 
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9. Operacje na mapie

Większość  funkcji  dostępnych  w  oprogramowaniu  TopSURV może  być  wspomaganych 
graficzną  wizualizacją  (zakładka  Szkic).  W  zależności  od  funkcji  widok  mapy może  się 
różnić.

Rys. 9-1 Graficzna wizualizacja - mapa

Główne przyciski do operowania mapą to:

Powiększ

Pomniejsz

Powiększ wybrany obszar

Pokaż wszystkie punkty (z danej roboty)

Pokaż wybrany z listy punkt

Opcje mapy

Mapę możemy przesuwać przytrzymując rysik na ekranie i przesuwając mapę w dowolnym 
kierunku.
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9.1 Opcje mapy
W oknie Map Properties mamy możliwość ustawiania informacji wyświetlanych na mapie.

Rys. 9-2 Ustawienia wyświetlanych elementów

• Pokaż Punkty – pokazuje na szkicu punkty
• Nazwy – pokazuje na szkicu nazwy punktów
• Kody – pokazuje na szkicu kody punktów
• Ikony – pokazuje na szkicu ikony punktów np. symbol stacji bazowej
• Wysokości – pokazuje na szkicu wysokości punktów
• Autopomiar – pokaż punkty z automatycznego pomiaru
• Pokaż Osie – pokazuje osie
• Dostosuj Skalę – automatyczny zoom (pokaż wszystko)
• Aktualna Pozycja – centrowanie bieżącej pozycji.
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10. Menu w TopSurv 7.0

Od wersji TopSurv 7.0 użytkownik  ma możliwość wyboru ikonkowego stylu menu. 

Menu klasyczne  jest  identyczne  jak  w poprzednich  wersjach.  Aby zmienić  wygląd menu 
należy kliknąć logo Topcon w lewym górnym rogu i wybrać Przełącz MENU

W wersji 7.0 również informacje o odblokowanych modułach oraz anglojęzyczna pomoc - 
Help ukazują się w lewym górnym rogu głównego ekranu po kliknięciu logo Topcon.
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11. Połączenie Bluetooth z urządzeniem zewnętrznym 

11.1 Kontroler FC-100
Używając karty CF Bluetooth możemy łączyć z kontrolerem FC urządzenia takie jak telefon 
lub odbiornik GPS.
Po włożeniu karty CF Bluetooth na dolnym pasku pojawi się niebieska ikona Bluetooth. 
Aby włączyć Bluetooth  kliknij Start->settings->control panel->BtPower->ON.

Włącz urządzenie (telefon, odbiornik GPS) i przytrzymując rysikiem ikonkę wybierz 
Bluetooth Devices i Device Discovery aby wyszukać urządzenie.
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Automatycznie włączy się program ułatwiający konfigurację urządzeń Bluetooth. Naciśnij 
Next.

Jeżeli łączysz się z telefonem wybierz Data-capable phone. Jeżeli z odbiornikiem GPS – Any 
Bluetooth device. Wciśnij Next.

Zaznacz znalezione urządzenie.
UWAGA: jeżeli w zasięgu działania FC-100 znajduje się więcej urządzeń Bluetooth może on 
je wyszukać. Należy zaznaczyć interesujące nas urządzenie.
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Oprogramowanie do obsługi GPS RTK TopSURV

Po wciśnięciu Next FC-100 nawiązuje połączenie z urządzeniem. Po wciśnięciu przycisku 
Finish program wyświetli znalezione urządzenie.

Następnie wskazując urządzenie wybierz Device->Bond w celu ustawienia zabezpieczenia 
połączenia (etap ten można pominąć).

Zaakceptuj dwa kolejne ekrany przyciskiem Next.
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Wpisz hasło takie samo jak w urządzeniu i wciśnij Reply.

UWAGA: Podczas pracy konfiguratora może nie być aktywna klawiatura. Aby ją uaktywnić 
wciśnij  przycisk  Windows  (niebieski  nad zielonym przyciskiem włącz/wyłącz). 
Przytrzymując  ikonę  klawiatury  możemy  ją uaktywnić lub schować. 

Keyboard – uaktywnia klawiaturę
Hide Input Panel – wyłącza klawiaturę
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Oprogramowanie do obsługi GPS RTK TopSURV

Wciśnij Finish. Od tej pory komunikacja FC-100 z urządzeniem odbywa się w zaszyfrowany 
sposób co uniemożliwia innym użytkownikom dostęp do połączenia.

Aby komputer  zawsze  domyślnie  chciał  się  łączyć z  naszym urządzeniem należy jeszcze 
wybrać je jako domyślne. Zaznacz urządzenie i wybierz Tools->My Favorites.

Jeżeli używasz telefonu na zakładce Phone wybierz telefon i zaznacz Use the favorite selected 
above.  Jeżeli  łączysz się  z  odbiornikiem GPS zaznacz  na zakładce  COM Port  – Use the 
favorite selected above i wciśnij OK.

Od tej chwili urządzenie będzie zaznaczone czerwoną kropką jako domyślne.

53



UWAGA:  jeżeli  chcemy  pracować  z  dwoma  odbiornikami  Hiper  PRO  z  Bluetooth  to 
odbiornik, z którym chcemy mieć połączenie Bluetooth zaznaczamy jako ulubiony. 

Aby  program  współpracował  z  odbiornikiem  poprzez  łącze  Bluetooth  należy  zaznaczyć 
okienko Bluetooth w menu  Robota->Plik->Bluetooth.

Przełączając się  pomiędzy odbiornikami  zaleca się  odznaczyć okienko Bluetooth,  zmienić 
urządzenie Ulubione i następnie ponownie zaznaczyć Bluetooth.

Podobnie postępujemy przełączając sie z odbiornika wyposażonego w Bluetooth na odbiornik 
wyposażony w kabel. 

Po tej czynności może wystąpić konieczność wyłączenia i wyłączenia TopSurv'a. 

11.2 Kontroler FC-200
Interface Bluetooth jest wbudowany w kontroler FC-200. Możemy za jego pomocą połączyć 
się zarówno z telefonem jak i odbiornikiem GPS.

Uaktywnienie Bluetooth na kontrolerze

Naciśnij Start -> Settings -> Control Panel

a następnie uruchom BtPower
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Przyciśnij POWER ON

Zamknij okno 

W zależności od wersji Windows możliwe jest także, że ikonka Bluetooth będzie na głównym 
pasku Windows. Należy wtedy przytrzymać ją i z rozwijalnego menu wybrać Turn Bluetooth 
ON

55



12. Łączenie z internetem (GPRS) z zastosowaniem połączenia 
Bluetooth FC-100

UWAGA: na przykładzie telefonu NOKIA 6310i oraz sieci ERA GSM. W zależności od sieci 
komórkowej i telefonu poniższe ustawienia mogą się różnić. 

Aby ustanowić połączenie z internetem połącz kontroler z telefonem wyposażonym w modem 
(np.  NOKIA 6310i)  używając konfiguratora Bluetooth.  Następnie  z  Menu Start->Control  
Panel wybierz Network and Dial-up Connections.

Kliknij Make New Conection w celu utworzenia własnego połączenia.
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Wpisz dowolną nazwę i zaznacz Dial-Up connection. Wciśnij Next.

UWAGA: Podczas pracy konfiguratora może nie być aktywna klawiatura. Aby ją uaktywnić 
wciśnij  przycisk  Windows  (niebieski  nad  zielonym  przyciskiem  włącz/wyłącz). 
Przytrzymując  ikonę  klawiatury  możemy  ją uaktywnić lub schować. 

Keyboard – uaktywnia klawiaturę
Hide Input Panel – wyłącza klawiaturę
Jako modem wybierz Bluetooth Phone.
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Wciskając ikonę  Configure  możemy zwiększyć prędkość połączenia do 115200. Pozostałe 
ustawienia nie ulegają zmianom.

W zakładce Call Options w oknie Special modem commands.... wpisujemy tekst:
+cgdcont=1,"ip","erainternet" 
Wciskamy OK i Next.
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W zakładce Phone Number wpisujemy numer:
*99***1#
Nie wpisujemy nic w oknach Country/region code oraz Area code.

Wciśnij Finish aby ukończyć.

Kliknij dwukrotnie na utworzonej ikonie połączenia.

Wybierz Dial Properties.
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W oknie tym można ustawić własne reguły wybierania numeru.

Wybierając Edit wpisz w trzech miejscach literę G i zatwierdź OK.
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Wpisz user name:
erainternet
następnie password:
erainternet

Zaznacz Save password jeżeli chcesz aby domyślnie było one użyte podczas kolejnego 
połączenia.
Wciśnij Connect aby uzyskać połączenie.
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Ekran Connected oznacza, iż połączenie działa prawidłowo.
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13.  Łączenie  z  internetem (GPRS)  z  zastosowaniem połączenia 
Bluetooth FC-200

UWAGA: na przykładzie telefonu NOKIA 6230i oraz sieci ERA GSM. W zależności od sieci 
komórkowej i telefonu poniższe ustawienia mogą być inne.

Naciśnij Start -> Settings -> Network&Dial-up

Uruchom Make New Connection

Naciśnij Next >
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Naciśnij Bluetooth...

Naciśnij Scan Device
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Dwu kliknij interesujące cię urządzenie poprzedzone ikoną telefonu .

Zaznacz opcję Trusted
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Kliknij Yes

Wprowadź nr PIN i przyciśnij klawisz OK.

Zaakceptuj połączenie na telefonie.
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Dwu kliknij interesujące cię urządzenie poprzedzone ikoną telefonu .

Zaznacz opcję Active i zamknij okno Bluetooth Menager.

Wybierz z listy swój telefon.i naciśnij klawisz Configure...
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Na zakładce Call Options w polu special modem commands wprowadź łańcuch specyficzny 
dla operatora sieci komórkowej. i zmknij okno.

Kliknij ikonę nowo utworzonego połączenia My Connection.
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W polu  Phone number wprowadź numer telefonu pod którym operator  sieci  komurkowej 
udostępnia połączenie GPRS. 
Zaznacz pole Force local.

Po uzyskaniu połączenia naciśnij Hide.

69



14. Odbiór poprawek NTRIP odbiornikami HiPer, GR-3
Poprawki NTRIP można odbierać poprzez:
-zewnętrzny telefon GSM z bluetooth (Hiper PRO)
-wewnętrzny modem GSM/GPRS (Hiper +)
-wewnętrzny modem GSM/GPRS (GR-3)
UWAGA – w wersji TopSURV 7.2 poszczególne okna mogą się różnić. 

Połączenie odbiornika Hiper PRO 
Podłącz do portu A odbiornika kontroler FC-100 lub FC-200 z TopSurv w wersji co najmniej 
5.11. Zaleca się połączenie telefonu komórkowego GSM/GPRS za pomocą łącza Bluetooth. 
Port C odbiornika nie może być używany. Połącz się z internet i sprawdź czy połączenie jest 
prawidłowe.

Otwórz nową robotę w TopSurv i z konfiguracji wybierz My Network RTK.

Wejdź w edycję konfiguracji.
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Ustaw typ Sieć RTK oraz poprawki VRS.

Wybierz protokół NTRIP.

W wersji 7.2 jako odbiornik wybierz TOPCON GENERIC.
Jako modem ustaw Kontroler.

Wpisz  adres  IP  dostwcy  poprawek  np.  ASG  195.205.21.165/8080  lub  niemieckiej  sieci 
213.20.239.197/80.
Działając w okolicach Warszawy możemy wybrać stację TPI-WAW: 
adres: 83.14.217.180/2101

Jeżeli operator wymaga wprowadź ID oraz hasło.
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Wybierz nie używany port C jako port wirtualny do odbioru poprawek.

Pozostałe parametry ustaw zgodnie z dotychczas używanymi.

Wejdź w okno Status a następnie z menu rozwijalnego wybierz Konfig Modem 

Wybierz stację z której chcesz pobierać poprawki (jeżeli nie są widoczne wciśnij  Update) i 
następnie wciśnij Połącz-Connect.

System powinien  odbierać  poprawki  tak jak w połączeniu RTK.  Jeżeli  nie  ma poprawek 
sprawdź połączenie GPRS oraz wejdź w Pomiar->Topo aby odblokować odbiór poprawek.
Jeżeli  nie  ma  poprawek  sprawdź  połączenie  GPRS  oraz  wejdź  w  Pomiar->Topo aby 
odblokować odbiór poprawek.
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Połączenie odbiornika Hiper +  

Połączenie z odbiornikiem Hiper + odbywa się niemal tak samo jak odbiornika Hiper PRO. 
Poniżej przedstawiono różnice w ustawieniach:
-jako odbiornik ustawiamy TOPCON GENERIC lub Hiper PLUS
-jako modem ustawiamy: Wewnętrzny GPRS (Internal GPRS)
-prędkość modemu wynosi: 19200
-modem połączony (modem connect): odbiornik (Receiver)
-jako port wirtualny ustawiamy port D
-w oknie połączenia Konfig Modem (Config modem) ustawiamy port C

Połączenie odbiornika Hiper GR-3
Odbiornik  GR-3  jest  odbiornikiem  posiadającym zintegrowany modem  GSM/GPRS  oraz 
modem  radiowy.  Aby korzystać  z  modemu  GSM/GPRS  należy  w  oprogramowaniu  TPS 
Modem ustawić parametry pracy.
UWAGA: wszystkie czynności wykonujemy z odbiornikiem z podłączoną anteną UHF.

Krok 1) 
Połącz odbiornik GR-3 z oprogramowaniem Modem TPS, ver 2.2p1 (płytka CD). 

Krok 2) 
Sprawdź  firmware modemu w zakładce “Identification”. Wersja firmware powinna być nie 
starsza niż 1.6 Rev.A. 
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Krok 3) 
W zakładce Serial Interface sprawdź prędkość - 115 200. 

Krok 4) 
W zakładce GSM/CDMA ustaw ON i zatwierdź przyciskiem APPLY

Sprawdź ustawienia w  “GSM Info” (cell modem info). 
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W zakładce powinny znajdować się informacje o operatorze GSM. Można tu także sprawdzić 
poziom sygnału GSM 

Krok 5) 
Wyjdź z programu  Modem TPS (File->exit->YES). 

UWAGA: po jakiejkolwiek zmianie w ustawieniach zalecane jest wykonanie twardego resetu 
odbiornika.

Krok 6) 
Uruchom program TopSURV ver 6.11. 01 lub wyższa

Krok 7) 
Stwórz profil dla odbiornika GR-3 np. GR-3 NTRIP. 
(Robota->Konfig->Pomiary->Dodaj - Job/Config/Survey/Add)
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Jako typ (Type) wybierz: Network RTK
Poprawki (corrections): VRS
Wciśnij Dalej (Next)

Ustaw wartość maski (elevetion mask): 10
Wybierz protokół (protocol): NTRIP
W wersji TopSurv 7.2 należy wybrać jako odbiornik Topcon GR-3
Wciśnij Dalej (Next)
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Ustaw modem (Modem connect): odbiornik (receiver)
Wciśnij Dalej (Next)

Ustaw Radio (radio modem): Internal GPRS
Sprawdź czy pozostałe ustawienia są zgodne  (C, Brak, 8, 115 200, 1)
Wciśnij Dalej (Next)

Wpisz adres IP
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Wciśnij Dalej (Next)

Wpisz user i hasło
Wciśnij Dalej (Next)

Ustaw Provider : Inny (other)
Wybierz numer dostępowy *99***1#
Wpisz user i hasło odpowiednie dla danej sieci komórkowej np. ERA GSM erainternet
Jeżeli karta SIM wymaga PIN'u, wprowadź go.
UWAGA: zaleca się przed użyciem karty SIM odblokować żądanie kodu PIN. W takim 
przypadku pole PI pozostawiamy puste.
Wprowadź adres APN odpowiedni dla danej sieci komórkowej np. ERA GSM erainternet
Wybierz GR-3 Digital UHF
Wciśnij Dalej (Next)
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Ustaw Port wirtualny  (Virtual Radio port) jako B.  

Wybierz typ odbiornika/anteny jako GR-3 i ustaw wysokość.
UWAGA: stosując adapter do tyczki GR-3 należy dodać 49 mm lub zastosować specjalną 
tyczkę  do  GR-3  gdzie  odbiornik  ustawiamy  na  stałej  wysokości  1,782  a  w  TopSurv 
ustawiamy wartość 2m Skośnie.

Krok 8) 
Po  połączeniu  kontrolera  z  odbiornikiem  i  sprawdzeniu,że  odbiornik  odbiera  sygnał  z 
satelitów  (Pomiar->Status) idź do menu Pomiar->Pomiar. Z rozwijalnego Menu znajdującego 
się w lewym górnym rogu wybierz Konfig modem (Config Modem)
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Pierwszą  czynnością  jest  ustanowienie  połączenia  GPRS  -  w  tym  celu  wybierz  ikonkę 
połączenia znajdującą się w prawym górnym rogu koło przycisku OK. Kolor czerwony - brak 
połączenia GPRS, kolor zielony - połączenie GPRS działa prawidłowo. 

Wciśnij Połącz  (Connect). 
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Na pasku pojawi się informacja o próbie połączenia.  

Po uzyskaniu połączenia pojawi się komunikat Connected oraz ikonka w prawym górnym 
rogi będzie zielona. 
Przy  pierwszym  połączeniu  lista  punktów  dostępowych  (Mount  pts)  jest  pusta.  Przycisk 
Update  odświeża  ją.  Wybierz  odpowiedni  punkt  dostępowy i  wciśnij  Połącz  (Connect)  i 
następnie po połączeniu OK. Więcej na temat połączenia w instrukcji “Pomiary GPS RTK 
Topcon”

81



Zielona ikonka połączenia radiowego i informacja Fixed w oknie pomiarowym oznacza, że 
odbiornik pracuje w trybie RTK.

UWAGA: W TopSurv wersji 7.2 po połączeniu z odbiornikiem pojawi się automatyczne 
okno połączenia GSM/GPRS. Opcja ta powinna samoczynnie połączyć odbiornik z siecią 
poprawek. Jeżeli odbiornik nie został połączony automatycznie skorzystaj z opisu połączenia 
znajdującego się powyżej.

Ponowna konfiguracja modemu radiowego UHF w odbiorniku GR-3 
Aby ponownie  korzystać  z  połączenia  radiowego  należy  ponownie  połączyć  odbiornik  z 
programem TPS Modem i w zakładce GSM/CDMA ustawić tryb pracy (mode) jako OFF.

W zakładce Serial Interface ustawiamy 115 200 oraz ON

Jeżeli konieczna jest zmiana jakiegokolwiek parametru zatwierdź ja przyciskiem APPLY.

Następnie w zakładce Radio Link należy sprawdzić ustawienia. (UWAGA: częstotliwości - 
CH-  muszą  być  takie  same  dla  obu  odbiorników  lecz  nie  koniecznie  takie  same  jak  w 
przykładzie (439.9500)

Ustawienia odbiornika bazowego (transmiter)
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Ustawienia odbiornika ruchomego (receiver).

Jeżeli konieczna jest zmiana jakiegokolwiek parametru zatwierdź ja przyciskiem APPLY.
Po zakończeniu wyjdź z programu EXIT.
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15.  Połączenie  GMS-2  z  siecią  TPI.net  przy  pomocy  telefonu 
komórkowego wyposażonego w Bluetooth

Utworzenie połączenia Dial up

• Włącz GMS-2
• Z menu głównego Windows CE wybierz Start/Settings/Control Panel
• Wybierz Bluetooth Manager
• Po otwarciu Bluetooth Managera należy poczekać aż czerwony symbol Bluetooth stanie 

się biały.
• Uaktywnij opcję Exit on Connect
• Należy wybrać zakładkę Accessibility a następnie uaktywnić opcję

Allow other device to connect
Other devices can discover me
Paired Device

• W zakładce Dial up należy wybrać Enable Service
• W zakładce Connections należy kliknąć View

UWAGA Przed  kliknięciem przycisku  View należy  sprawdzić  czy telefon  ma 
włączony Bluetooth oraz opcję wykrywania. W celu przyspieszenie wyszukiwania 
telefony należy odznaczyć Computers i Uncategorized
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• Wybierz Connect. W tym czasie na telefonie należy zatwierdzić prośbę o połączenie oraz 
podać PIN taki sam jaki jest wpisany w zakładce Accessibility (domyślnie jest to 0000)

• Powinna zapalić się niebieska dioda Bluetooth znajdującą się pod wyświetlaczem oraz 
Bluetooth Manager zostanie zamknięty. Widoczne jest okno Control Panel.

• Na ekranie Control Panel wybierz Network and Dialup Connections
• Na ekranie Network  and Dialup  Connections należy przez dwu-klik wybrać Make New 

Connection.
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• Należy podać nazwę dla połączenia oraz wybrać opcję  Dial-Up  Connection i nacisnąć 
Next

• Wybierz port COM który został ustawiony w Bluetooth Manager (domyślnie jest to COM-
2) Następnie naciśnij przyciski Configure... w celu ustawienia parametrów połączenia.

• W oknie Device Properties, należy zmienić  Baud Rate na taki jaki został ustawiony w 
zakładce Dialup w Bluetooth Manager (domyślnie wartość ta jest ustawiona na  115200) 
Następnie należy sprawdzić opcje w zakładce  Call Options jak pokazano na rysunkach 
poniżej.  Na dole  zakładki  Call  Options  w polu  Special  modem commands...  należy 
wpisać  odpowiednie  dla  danego  operatora  GSM  komendy  (więcej  informacji  o 
operatorach znajduje się na końcu rozdziału)

• W oknie My GPRS Properties należy wybrać zakładkę Phone Number  i wpisać w oknie 
Phone number:  numer dla  połączenia  GPRS;  następnie należy powrócić  do  zakładki 
Modem.

UWAGA Numer dla połączenia GPRS zależy od operatora sieci.
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• Będąc  w  zakładce  Modem  wybieramy  TCP/IP  Settings i  sprawdzamy czy wszystkie 
ustawienia wyglądają jak na poniższym ekranie, następnie należy kliknąć OK

UWAGA W zakładce Name Servers nie należy dokonywać żadnych zmian

• Będąc w oknie My GPRS Properties należy nacisnąć OK.
UWAGA Nie ma konieczności dokonywania zmian w zakładce Security Settings
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• Dwukrotnie  kliknij  na  ikonę  nowo utworzonego połączenia;  w nowo otwartym oknie 
Dialup Connection należy wybrać Dial Properties

• W oknie Dialing Properties należy wybrać Edit i ustawić opcje tak jak pokazano w oknie 
Edit Dialing Patters

UWAGA Należy usunąć wszystkie litery kodów aż do momentu gdy w każdym oknie 
pozostanie tylko litera G. Takie ustawienia umożliwiają połączenie na obszarze jednego kraju.
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• W oknie Dial-Up  Connection należy podać odpowiednie dla sieci  User Name:  (nazwa 
użytkownika), Password: (hasło) i Domain: (domenę); można też uaktywnić opcję Save 
password (zapisz hasło)

• Po wykonaniu  wyżej  wymienionych czynności  należy wybrać  Connect co  spowoduje 
połączenie GMS-2 z GPRS ze pośrednictwem telefonu komórkowego.

Konfiguracja i połączenie do sieci w TopSURV

- Otwórz nową robotę w TopSurv i z menu Konfig  (Configuration) naciśnij  przycisk 
w celu edycji lub dodania nowej konfiguracji

- W oknie Konfig  należy nacisnąć przycisk Dodaj (Add)

Wpisz nazwę tworzonej konfiguracji i wybierz typ Sieć DGPS (Network DGPS) oraz w oknie 
Poprawki (Corrections) wybierz VRS. Następnie nacisnąć przycisk Dalej>>
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- W  oknie  Rover  (Rover  Recvr) należy  wybrać  wartość  dla  maski   oraz  ustawić  jako 
protokół NTRIP i nacisnąć Dalej>>

- Wybrać Kontroler (Controller) w oknie Konfig. modem

- W kolejnym oknie należy wpisać  IP address i Port number dla sieci z którą chcemy się 
połączyć. Należy to wpisać w następującej postaci adres_ip/numer_portu i wybrać Dodaj  
(ADD)

UWAGA Dla sieci TPI_net adres 83.14.217.180/2101

- Kiedy adres IP zostanie dodany do listy Lista IP (IP Address list) należy wybrać Dalej>>
- W oknie  Konfig NTRIP (Config: NTRIP) należy podać swój  User ID  oraz  Password  i 

nacisnąć Dalej>>
UWAGA Aby uzyskać dane dla sieci TPI-NET napisz maila gps@topcon.com.pl

- W polu Receiver Info należy ustawić Wirtualny port radia (Virtual Radio Port) jako „A”; 
naciśnij Dalej>>

- W oknie Rover Ant należy wybrać GMS-2 i podać wysokość odbiornika 
- Aby mieć  pewność,  że  zapisywane  pomiary  będą  tyle  te  wykonane  w  trybie  DGPS 

wybierz jako Rozwiązanie DGPS
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Po skończonej konfiguracji wybierz Wyjście

Aby rozpocząć wykonywanie pomiarów w TopSurv należy wybrać Pom-Pom

Z rozwijalnego Menu znajdującego się w lewym górnym rogu okna Pomiar  należy wybrać 
Konfig modem (Config Modem) 
Po sprawdzeniu  ustawień  Wirtualny  Port  (Virtual  Port) jako D wybieramy adres  ip  sieci 
Adres bazy (Base Address) i punkt z jakiej stacji mają być odbierane poprawki  Mount Pts  i 
wciskamy Połącz (Connect)
UWAGA Symbol połączenia znajdujący się w górnym prawym rogu musi być zielony. Jeżeli 
jest czerwony oznacza to, że nie jesteś połączony z siecią.

Jeżeli nie będzie dostępna lista w oknie Mount Pts naciśnij Odśwież (Update)

W trakcie wyboru punktu z którego maja być odbierane poprawki należy zwrócić szczególną 
uwagę aby wybrać poprawki dla DGPS 
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Jeżeli  połączenie nastąpi prawidłowo należy nacisnąć  Zamknij (Close)  i  nastąpi powrót do 
okna Pomiar  programu TopSurv. Po paru sekundach pojawi się napis DGPS nad numerem 
punktu
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16.Ustawienia dla POLSKICH operatorów GSM

DLA POŁĄCZENIA Z ZEWNĘTRZNYM TELEFONEM (np. HiPer PRO)
ERA
Phone number: *99***1#
Special modem commands: +cgdcont=1,"ip","erainternet"
user: erainternet
Password: erainternet
Domain: 

ORANGE
Phone no: *99#
Special modem commands: +cgdcont=1,"ip","internet"
user: internet
password: internet
Domain:

PLUS
Tel:*99***1#
Special modem commands: +cgdcont=1,"IP","internet","",0,0
user:
Password:
Domain:

DLA POŁĄCZENIA Z WEWNĘTRZNYM MODEMEM (HiPer+, GR-3)

ERA
Phone number: *99***1#
Special modem commands: +cgdcont=1,"ip","erainternet"
user: erainternet
Password: erainternet
APN: erainternet

ORANGE
Phone no: *99***1#
Special modem commands: +cgdcont=1,"ip","internet"
user: internet
password: internet
APN: internet 

PLUS
Tel:*99***1#
Special modem commands: +cgdcont=1,"IP","internet","",0,0
user:1
Password:1
APN: internet 
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17. Konfiguracja modemów radiowych
Zewnętrzny SATEL 
Zestawy  GPS  RTK  Topcona  wyposażane  są  w  zewnętrzne  radiomodemy  SATEL.  Na 
życzenie klienta można użyć innego typu radiomodemu.

Radiomodem SATEL występuje w dwóch typach: 
– radiomodem o mocy 0,5-1 W o symbolu 3 Asd
– radiomodem o mocy do 10 W o symbolu EPIC 

Używając  modemu  EPIC  wymagane  jest  uzyskanie  zezwolenia  na  użytkowanie  danej 
częstotliwości. 

Oba radiomodemy wyposażone są w wyświetlacz, dzięki któremu użytkownik ma możliwość 
ustawienia mocy radiomodemu. Zalecane moc radiomodemu EPIC wynosi 2W. 

UWAGA:  jeżeli  ustawimy  moc  powyżej  2W  nie  należy  radiomodemu  pozostawiać  w 
zamkniętej walizie. Nie należy też włączać radiomodemu jeżeli nie jest podłączona antena 
radiowa. 

Aby zmienić moc radiomodemu należy wejść w  Setup (przyciskając ■ ) i  wybrać (Select) 
opcję  Radio  Settings->TX level.   W  oknie  tym możemy ustawić  moc  radiomodemu.  Po 
dokonaniu wyboru wciskamy Set.  Po wyjściu dokna  głównego radiomdemu zapyta nas czy 
zapisać zmiany – odpowiadamy Yes. 

Gdy radiomodem wysyła poprawki miga dioda TD. 

Wbudowany modem GR-3
Aby modyfikować  ustawienia  modemu  radiowego  w  odbiorniku  GR-3  należy  uruchomić 
program  TPS Modem.

W zakładce Serial Interface ustawiamy  115 200 oraz ON

Jeżeli konieczna jest zmiana jakiegokolwiek parametru zatwierdź ja przyciskiem APPLY.

Należy upewnić się, że w zakładce GSM/CDMA ustawiony jest tryb pracy (mode) jako OFF.
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Następnie w zakładce Radio Link należy sprawdzić ustawienia. (UWAGA: częstotliwości - 
CH-  muszą  być  takie  same  dla  obu  odbiorników  lecz  nie  koniecznie  takie  same  jak  w 
przykładzie (439.9500)

Ustawienia odbiornika bazowego (transmiter)

Ustawienia odbiornika ruchomego (receiver).

Jeżeli konieczna jest zmiana jakiegokolwiek parametru zatwierdź ja przyciskiem APPLY.
Po zakończeniu wyjdź z programu EXIT.

UWAGA: po jakiejkolwiek zmianie w ustawieniach zalecane jest wykonanie twardego resetu 
odbiornika.
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18. Wgrywanie plików konfiguracyjnych OAF

Pliki  OAF służą  do konfigurowania opcji  odbiornika.  Dzięki  tym plikom użytkownik ma 
możliwość  np.  uruchomić opcje GLONASS. Pliki  OAF mogą  być czasowe (tygodniowe, 
miesięczne) lub bez ograniczeń czasowych.
Pliki OAF wgrywa się przy użyciu oprogramowania PC-CDU.
Aby wgrać plik należy podłączyć odbiornik kablem do komputera i uruchomić program PC-
CDU. 

Po połączeniu się z odbiornikiem Connect wybierz:

1. W menu Tools wybierz pozycję Receiver. 

2. Naciśnij Load na dole okna Option Manager. 

3. Przejdź do lokalizacji pliku OAF. Pliki OAF mają rozszerzenie .tpo lub .jpo. 

4.  Wybierz odpowiedni  plik i  naciśnij  Open.  Nowe opcje odbiornika zostaną załadowane, 
odbiornik automatycznie się zresetuje i po ponownym połączeniu z komputerem tablica w 
oknie Option Manager się uaktualni. 

5. W tabeli Current odbiornik podaje w jakie opcje jest wyposażony. Jeżeli pliki są czasowe w 
ostatniej kolumnie Exp. Date wyświetlona jest data ich ważności.
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