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1 INTRODUÇÃO 

Este manual de operação visa apresentar ao usuário as corretas 

técnicas de operação e manuseio dos receptores GNSS Topcon Legacy-

H. As recomendações contidas neste manual devem ser rigorosamente 

seguidas para que o equipamento não seja danificado e a segurança do 

operador não seja colocada em risco; além da garantia da correta coleta 

e armazenamento dos dados. 
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2 TOPCON LEGACY-H 

Receptor GPS de dupla frequência (L1 e L2) com 40 canais, 32 

mb de memória interna e tempo de operação de aproximadamente 5 

horas, fornecendo precisão da linha-base de cerca de 3 mm ± 0,5 ppm. 

Possui antena a prova d’água e tempo de inicialização inferior a 1 

minuto, sendo a antena externa ao receptor (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Receptor (à esquerda) e antena (à direita) do Topcon Legacy-H 

 

 
Figura 2 – Maleta de transporte  
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Para operar receptores GPS são necessários cuidados na 

utilização dos cabos de alimentação e transmissão de dados. Os cabos 

de alimentação do receptor Topcon Legacy-H são apresentados na 

Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Cabos de alimentação do receptor Topcon Legacy-H 

 

Conectando as duas pontas padrão SAE o cabo de alimentação 

está montado, conforme ilustra a Figura 4. 
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Figura 4 – Cabo de alimentação montado 

 

Na Figura 5 é mostrado o cabo serial, que pode ser usado tanto 

para conectar o receptor a coletora de dados, quanto para descarregar os 

dados gravados no receptor. 

 

 
Figura 5 – Cabo serial (Rs232 Db9) 
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Na Figura 6 tem-se em detalhe o conector padrão XT60 que liga 

a bateria externa (Figura 7) ao receptor. O uso de bateria externa 

permite maior tempo de operação (autonomia em campo). 

 

 
Figura 6 – Detalhe do conector XT60 

 

 
Figura 7 – Bateria externa Lipo 3s  
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Como atualmente os desktops e notebooks em geral não 

possuem entrada serial é necessário o uso de um adaptador serial para 

USB, como mostrado na Figura 8. Em alguns casos o cabo não será 

reconhecido, para que ele funcione corretamente é necessário que seja 

instalado o respectivo driver no sistema operacional. 

 

 
Figura 8 – Adaptador serial para USB 

 

Para a utilização dos conectores padrão LEMO são necessários 

alguns cuidados especiais, pois os mesmos são projetados para serem a 

prova da água e com travas, para que não ocorra desconexão acidental. 

Na Figura 9 é apresentado em detalhe o conector padrão LEMO, com 

atenção especial para as partes que compõe o cabo. 
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Figura 9 – Conector padrão LEMO 

 

Na Figura 10 é mostrado em detalhe o ponto de alinhamento do 

cabo. 

 

 
Figura 10 – Ponto de alinhamento 

 

Para conectar o conector padrão LEMO ao receptor deve se ter 

atenção para que a pinagem e a porta sejam compatíveis, neste caso, 

será exemplificado a conexão do cabo de alimentação (5 pinos) na porta 

PWR1. 
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Figura 11 – Conexões do Receptor Topcon Legacy-H 

 

Para conectar o cabo ao receptor deve-se primeiro alinhar o 

ponto vermelho do conector macho (contido no cabo) com o ponto 

vermelho do conector fêmea (receptor), como indicado na Figura 12. 

 

 
Figura 12 – Conexão padrão LEMO 
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Figura 13 – Detalhe do alinhamento antes da conexão 

 

 
Figura 14 – Detalhe do cabo conectado 
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É de fundamental importância que os cabos sejam corretamente 

usados, pois um pequeno descuido pode resultar na queima do receptor 

ou na inutilização do cabo, como exemplificado na Figura 15. 

 

 
Figura 15 – Conector LEMO 7 pinos danificado 

 

Após o uso do equipamento é necessário que todos os cabos 

sejam removidos. Para remover corretamente os conetores padrão 

LEMO deve-se segurar o receptor com uma mão e colocar a base 

(detalhe na Figura 9) do conetor na palma da mão de forma que se possa 

pinçar a trava (detalhe na Figura 9) com os dedos polegar e indicador 

empurrando levemente a base do cabo no sentido do receptor e puxando 

somente pela trava no sentido oposto, como mostrado na  

Figura 16. 
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Figura 16 – Sistema de trava dos conectores padrão LEMO 

 

Além dos cabos e conexões citados anteriormente, o Receptor 

Legacy-H possui antena externa como mostrado na Figura 17. 

 

 
Figura 17 – Cabo da antena e antena externa do receptor Legacy-H 
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3 LEVANTAMENTO SEM COLETORA 

Para realizar o levantamento GPS é necessário que o receptor 

esteja com espaço suficiente na memória e com as configurações feitas 

em escritório com o auxilio do software PCCDU da Topcon. Parâmetros 

como a taxa de gravação, mascara de elevação, altura da antena, tipo de 

antena e de medição da altura da antena não são possíveis de se 

configurar em campo sem o uso da coletora. 

Com as configurações feitas em escritório e com a antena 

devidamente instalada em base nivelante ou em bastão nivelado, pode- 

se começar o rastreio GPS. Para isso, deve-se iniciar o receptor 

segurando a tecla power por dois segundos. Após iniciar o receptor, 

deve-se anotar o nome do ponto, a hora de inicio de rastreio e a altura da 

antena na caderneta de campo. Para armazenar os dados GPS, após a luz 

indicativa STAT piscar em verde (deve-se aguardar alguns segundos 

para que isto ocorra), deve-se pressionar a tecla FN por dois segundos 

(detalhes das teclas na Figura 18). A luz indicativa REC deve piscar em 

verde, sendo que a frequência indica a taxa de gravação adotada (de 

cinco em cinco segundos, por exemplo). A luz indicativa STAT deve 

piscar em verde, indicando a quantidade de satélites GPS que estão 

sendo rastreados. Caso alguma das luzes torne a piscar em vermelho, 

algo está errado e deve ser verificado. 
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Figura 18 – Apresentação das teclas do receptor 

 

Depois de transcorrido o tempo necessário de rastreamento, é 

necessário que a seção de rastreio seja interrompida para que não ocorra 

erro nos arquivos armazenados. Para isto, pressiona-se primeiramente a 

tecla FN por dois segundos e para desligar o receptor pressiona-se a 

tecla power por dois segundos (a partir desse momento nenhuma luz 

indicativa deverá piscar). Com o receptor desligado, deve-se guardar o 

equipamento seguindo os passos indicados anteriormente neste manual. 
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4 DESCARREGAMENTO DOS DADOS 

Após o levantamento dos pontos de interesse em campo é 

necessário processar os arquivos de rastreamento (posicionamento pós-

processado). Para isto, é necessário que descarregar os dados para o 

computador onde será realizado o processamento GPS. 

Para isso, deve-se conectar o receptor (o mesmo deve estar 

ligado e com carga suficiente de bateria) por meio de uma das portas 

SERIAIS (A, B ou C) com o cabo serial (Figura 5), tomando os 

cuidados descritos na Sessão 2 (atenção para as Figuras 13,14 e 16). 

Caso o computador não tenha entrada serial, deve se usar o adaptador 

serial para USB (Figura 8) com o respectivo driver devidamente 

instalado no computador. 

Após isto, deve-se iniciar o software Topcon Tools e clicar em 

Obra > Importar de Instrumento (atalho Shift + F3), conforme 

mostrado na Figura 19. 
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Figura 19 – Descarregando os arquivos pelo software Topcon Tools 

 

Na janela Importar de Instrumento, clicar duas vezes na opção 

Topcon GNSS Receivers,  conforme indicado na Figura 20 

 

 
Figura 20 – Importar de Instrumento 
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Aguarde até que o receptor Legacy-H conste na janela e então 

clique duas vezes sobre este, neste momento todas as sessões de rastreio 

devem constar na janela de busca, selecione as desejadas com base na 

data e horário do levantamento (observando as anotações da planilha de 

campo). Caso o horário do levantamento não apareça, clique com o 

botão direito do mouse e selecione a opção details (ou detalhes). Caso o 

fuso horário configurado no Topcon Tools esteja diferente do horário de 

Brasília, o usuário deve configurar o fuso horário corretamente nas 

opções do software Topcon Tools. 

Após os dados serem descarregados no software Topcon Tools, 

deve-se exportar os mesmos para o formato RINEX. Para isto, clique 

em Obra > Exportar (atalho F4), e na janela Exportar, escolha o 

diretório que deseja salvar os arquivos GPS, digite o nome desejado 

para os arquivos e no campo “Nome do Formato” selecione a opção 

RINEX, conforme indicado na Figura 21. Serão gerados dois arquivos 

RINEX distintos, um arquivo de observáveis GPS (extensão .o) e outro 

arquivo de efemérides GPS (extensão .n). 

Após os dados serem corretamente descarregados e convertidos 

para o formato RINEX, desligue o receptor, remova todos os cabos 

seguindo os passos da Sessão 2 e guarde o receptor na maleta de 

transporte. 
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Figura 21 – Opções para exportar para RINEX 


