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JeRZy KRóliKowSKi

T echnologia RTK, szcze-
gólnie w krajach wyso-
ko rozwiniętych, jest 

już standardem w pracach 
geodezyjnych. To m.in. za-
sługa coraz tańszych od-
biorników dwuczęstotli-
wościowych z Chin. Dzięki 
korektom RTK precyzyjne 
pomiary może prowadzić 
nie tylko wykwalifikowany 
geodeta, ale i użytkownik po 
jednodniowym szkoleniu. 
W wielu krajach dostęp do 
poprawek jest jednak płatny, 
dlatego firmy często decydu-
ją się na korzystanie z własnej 
stacji bazowej. U nas system 
ASG-EUPOS jest wciąż dar-
mowy, stąd większość geo-
detów ogranicza się do jed-
nego odbiornika z modemem 
GSM/GPRS. Ci, którzy zdecy-
dowali się na takie rozwiąza-
nie, wiedzą jednak, że pobie-
ranie poprawek często wiąże 
się z uciążliwymi utrudnie-
niami w łącznoś ci 
leżącymi głównie po 
stronie operatorów 
sieci komórkowej. 
Poważną przeszko-
dą przy popularyza-
cji pomiarów GNSS 
są także wciąż spore 
problemy z przekazy-
waniem danych do 
niektórych ośrodków 
dokumentacji. Kło-
potów tych, niestety, 
nie rozwiązują coraz 
częściej spotykane 
w Polsce odbiorniki 
satelitarne z Chin, 
które w niemal iden-
tycznej konfiguracji 
trafiają na różne kon-
tynenty. 

KoliDA K9-T
Przyglądając się temu urządzeniu, można by pomyśleć, że to kolejny chiń-
ski odbiornik RTK w typowej obudowie, z tym samym oprogramowaniem 
polowym i tą samą 220-kanałową płytą GNSS. Ale to tylko pozory. 

lCHiŃCZyK Po PolSKU
Z opisanymi problemami 

krajowych geodetów posta-
nowił zmierzyć się  Geopry-
zmat z podwarszawskiego 
Raszyna. Kontakt z nieznaną 
dotychczas na polskim rynku 
chińską firmą Kolida zaowo-
cował wspólnymi testami 
nad taką kombinacją sprzętu 
i oprogramowania, która naj-
lepiej sprawdzi się w pracy 
z ASG-EUPOS. Przez pół ro-
ku testowano m.in., jak róż-
ne modemy GSM i firmware 
radzą sobie z polskimi siecia-
mi komórkowymi i usługą 
NAWGEO. Efektem tych prac 
jest odbiornik o nazwie Koli-
da K9-T, który znacznie różni 
się jednak od tego opisywane-
go na stronie internetowej pro-
ducenta. 

Jak zapewnia dystrybutor, 
dzięki zewnętrznej antenie 
GSM, lepszemu modemowi, 
a przede wszystkim udosko-
nalonemu oprogramowaniu 
płyty głównej geodeci nie po-
winni już mieć problemu z od-

biorem poprawek, niezależnie 
od sieci, z jakiej korzystają. 
Zaletą odbiornika Kolidy jest 
także szybka i automatyczna  
inicjalizacja pomiarów RTK, 
która wymaga tylko jednora-
zowej konfiguracji połączenia 
z ASG-EUPOS. Poza tym K9-T 
posiada wbudowany radiood-
biornik UHF pozwalający na 
współpracę z radiowymi sta-
cjami bazowymi. Opcjonal-
nie można do niego dokupić 
również radiomodem o zasię-
gu do 20 km. 

Zmianie uległo także opro-
gramowanie. O ile Kolida ofe-
ruje swój odbiornik z bliżej 
nieznaną aplikacją polową 
Enginnering Star, to Geopryz-
mat postawił na sprawdzo-
ny przez geodetów program 
Surv CE w polskiej wersji języ-
kowej. O jego rozbudowanych 
możliwościach pisaliśmy już 
wielokrotnie [GEODETA 3, 
8/2010]. Oprócz tego w stan-
dardzie klient otrzymuje opro-
gramowanie do raportowania 
do ODGiK-ów zgodne z aktu-

sze, mamy do dyspozycji 
znacznie szybszy niż w kon-
trolerach procesor (1,6 GHz), 
lepiej radzący sobie z duży-
mi plikami. Po drugie, kom-
puter wyposażony jest w sys-
tem operacyjny Windows 7, 
pozwala więc instalować nie 
tylko oprogramowanie polo-
we, ale bardziej rozbudowa-
ne desktopowe. Przykładowo, 
Geopryzmat oferuje dla tego 
typu sprzętu program SurvPC 
firmy Carlson Software, czyli 
adaptację mobilnej aplikacji 
SurvCE. Oprogramowanie to 
wraz z laptopem umożliwia-
ją wykonanie w terenie tych 
czynności, które wcześniej 
trzeba było odłożyć do kame-
ralnego etapu prac. Trzecia za-
leta laptopa to wygoda użytko-
wania, którą gwarantuje duży 
dotykowy ekran oraz klawia-
tura QWERTY. 

W komputerze Lenovo wy-
świetlacz da się obracać o 180°, 
dzięki czemu jednym ruchem 
można zamienić go w tablet. 
Urządzenie to nie posiada 
wzmocnionej ochrony przed 
kurzem i pyłem, dlatego Geo-
pryzmat będzie je sprzedawał 
razem ze specjalnym pokrow-
cem, tak zaprojektowanym, by 
laptopa dało się ułożyć do pra-
cy podobnie jak szkicownik. 

W ofercie dystrybutora jest 
także tablet Algiz X7 mar-
ki Handheld – urządzenie, 
które pod różnymi nazwami 
w ostatnich miesiącach zyska-
ło sporą popularność wśród 
geodetów. Komputer ten ma 
m.in. procesor 1,6 MHz, 64 GB 
pamięci wewnętrznej i  jest 
odporny na pył oraz wilgoć 
zgodnie z normą IP65. 

lwyŻSZA JAKoŚĆ 
ZA NiŻSZą CeNĘ

Odbiornik Kolida K9-T po-
siada wszystkie cechy no-
woczesnego zestawu RTK. 
Na 220 kanałach śledzi bo-
wiem nie tylko satelity GPS, 
ale i GLONASS, Compass oraz 
SBAS, a w perspektywie rów-

nież rodzącego się w bólach 
europejskiego Galileo. Pozycja 
może być wyznaczana z czę-
stotliwością nawet do 20 Hz. 
Za komunikację z rejestrato-
rem odpowiada moduł Blueto-
oth. Na zestawie dwóch aku-
mulatorów można pracować 
do 9 godzin. O ich wyczerpy-
waniu, tak jak o innych pa-
rametrach pracy odbiorni-
ka, informują wyraźne diody. 
Dzięki dołączonej do komple-
tu ładowarce oba akumulatory 
możemy naładować jednocze-
śnie, także z wykorzystaniem 
zasilania samochodowego. 
Odbiornik z bateriami i reje-
stratorem waży 1,2 kg, a więc 
nawet dłuższe pomiary nie 
powinny przyprawić geodety 
o zakwasy. 

W ciągu ostatnich kilku 
lat ceny odbiorników geode-
zyjnych w Polsce znacznie 
się obniżyły. Obecnie najtań-
sze można nabyć już za oko-
ło 20 tys. zł netto, czyli tyle, 
ile kosztuje dobry tachimetr. 
Nie zawsze jednak w tej cenie 
otrzymujemy w pełni funkcjo-
nalny zestaw RTK, z którym 
bez dokupowania dodatko-
wych akcesoriów czy aplikacji 
możemy ruszyć w teren. Mi-
mo że odbiornik Kolida K9-T 
oferowany przez Geopryzmat 
specjalnie dostosowano do 
polskich wymagań, dystry-
butorowi udało się utrzymać 
jego cenę na poziomie kon-
kurencji. Za 19 990 zł oprócz 
odbiornika otrzymujemy: re-
jestrator (palmtop z Windows 
Mobile 6.5), oprogramowanie, 
lekką tyczkę z uchwytem, kar-
tę SIM, dwie baterie wraz z ła-
dowarkami, kable, spodarkę, 
pion optyczny, program do ra-
portów, no i oczywiś cie waliz-
kę na wszystkie te akcesoria. 

Chińskie odbiorniki bu-
dzą wśród polskich geodetów 
z jednej strony spore zainte-
resowanie, a z drugiej obawy 
o jakość i trwałość. Pojawienie 
się nad Wisłą K9-T obawy te 
chyba nieco zmniejszy, a rów-
nocześnie jeszcze bardziej za-
ostrzy konkurencję wśród 
dystrybutorów sprzętu GNSS 
– z korzyścią dla klientów! n

Kolida K9-T
Rok wprowadzenia na rynek 2011
Śledzone sygnały GPS (l1, l2e, l2C, l5), 

GloNASS (l1, l2), SBAS (l1, 
l5), Galileo, Compass

Liczba kanałów 220
Częstotliwść określania pozycji do 20 Hz
Inicjalizacja RTK <15 s
Dokł. wyznaczania pozycji/wys.

statyczna [mm + ppm] 2,5 + 1/5 + 1
RTK [mm + ppm] 10 + 1/20 + 1

Format RTK RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 
CMR+ 

Radiomodem wbudowany odbiornik UHF, 
nadajnik zewn. – opcja

Modem GSM wbudowany
Transmisja GPRS tak
Rejestrator GSmart, MobileMapper 6 

lub 10, Handheld Nautiz X7 
lub Algiz 7, lenovo ideaPad

oprogramowanie spec. SurvCe lub SurvPC
format wymiany danych DwG, DGN, DXF, ASCii, 

SHP, DTM, landXMl
Antena zintegrowana

funkcje pomiarowe eliminowanie efektu 
wielodrożności

Oprogram. do postprocessingu Kolida GNSS Processor 4.0
Odbiornik

porty wejścia-wyjścia RS-232, USB, Bluetooth 2.0
baterie 2 x li-ion
czas pracy [h] do 9
temperatura pracy [°C] -20 do +50
pyło- i wodoszczelność iP67
wymiary [cm] 18,4 x 18,4 x 9,6
waga [kg] 1,2 z bateriami

Wyposażenie standardowe kontroler, 2 baterie, ładowar-
ka, oprogramowanie, tyczka, 
spodarka, pion optyczny, kar-
ta SiM, ładowarka samocho-
dowa, kable USB i zasilania, 

walizka
Gwarancja 24 miesiące
Cena netto zestawu [zł] od 19 990
Dystrybutor Geopryzmat

alnymi wytycznymi GUGiK. 
Zostało ono opracowane dla 
Geopryz matu, który goto-
wy jest dostosowywać je do 
ewentualnych zmian prawa 
lub nietypowych wymogów 
poszczególnych ośrodków. 

Własne rozwiązania wpro-
wadzono także w zakresie 
rejestratorów. Kolida oferuje 
odbiornik K9-T z kontrolerem 
Psion Workabout. Geopryzmat 
zaproponował jednak znacz-
nie szerszy wybór. W podsta-
wowej (czyli najtańszej) wer-
sji jest to telefon GSmart lub 
MobileMapper 6 firmy Ash-
tech (wykorzystywany tak-
że jako odbiornik klasy GIS). 
Zdaniem dystrybutora najlep-
szy stosunek jakości do ceny 
oferuje jednak zaprezentowa-
ny w tym roku MobileMap-
per 10. Wyróżnia go m.in. 
kontrastowy ekran o przekąt-
nej 3,5 cala, wbudowany mo-
dem GSM, a także możliwość 
pracy nawet do 20 godzin na 
jednej baterii. Czwartym roz-
wiązaniem jest dobrze zna-
ny polskim geodetom Nau tiz 
X7. Jego atuty to m.in. proce-
sor 806 MHz, ekran o prze-
kątnej 3,5 cala oraz wysoka 

odporność na trudne 
warunki pogodowe 
zgodnie z normą IP67.

lCo MASZ 
ZRoBiĆ JUTRo, 
ZRóB DZiŚ

W przypadku od-
biornika Kolidy to 
znane powiedze-
nie można zmienić 
na „co masz zrobić 
w biurze, zrób w te-
renie”. Oprócz czte-
rech wymienionych 
wyżej kontrolerów 
Geopryz mat oferuje 
bowiem także lapto-
pa marki Lenovo. Za-
let jego stosowania 
jest wiele. Po pierw-
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