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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 Hiper V. 

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. Importante ressaltar que antes de realizar o 

levantamento GNSS, é essencial verificar o nível de carga das baterias 

dos receptores utilizados. 

O receptor GNSS Topcon Hiper V permite posicionamento GPS + 

GLONASS além dos sistemas WAAS/EGNOS/MSAS/QZSS. Rastreia 

em dupla frequência L1/L2 e possui 226 canais, com precisão horizontal 

nominal de 3 mm + 0,5 ppm (estático, estático-rápido) ou 10 mm + 1 

ppm (cinemático ou RTK) e precisão vertical nominal de 5 mm + 0,5 

ppm (estático, estático-rápido) ou 15 mm + 1 ppm (cinemático ou 

RTK). O rádio UHF interno funciona na faixa de frequência de 400 a 

470 MHz e o tempo de operação é de 7,5 horas (com rádio UHF interno 

ligado) ou mais (com rádio UHF interno desligado), com tempo de 

inicialização maior que 15 segundos, em função do multicaminho e do 

tamanho da linha-base. O tamanho da linha-base no modo RTK é de até 

50 km (NTRIP). Os níveis de confiança para a solução das 

ambiguidades em tempo real (técnica OTF – on the fly) são 95% 

(baixo), 99,5% (médio) e 99,9% (alto). 
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Na Figura 1 é apresentada a maleta 

de transporte do equipamento e na 

Figura 2 a parte interna da maleta 

com a disposição correta dos 

equipamentos. 

Figura 1 – Maleta de transporte 

 
 

 

Para operar receptores GNSS são 

necessários cuidados na utilização 

dos cabos de alimentação e de 

transmissão de dados, conforme 

será apresentado. 

Figura 2 – Disposição no interior da maleta 
 

  

Na Figura 3 é mostrado o cabo 

serial, que pode ser usado tanto 

para conectar o receptor à coletora 

de dados, quanto para descarregar 

os dados gravados no receptor. 

Figura 3 – Cabo serial (Rs232 Db9) 
 



8 
 

Como atualmente os computadores em geral não possuem 

entrada serial, para descarregar os dados do receptor, é necessário o uso 

de adaptador serial para USB, como mostrado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Adaptador Serial para USB 

 

Na Figura 5 é apresentado o receptor instalado na base nivelante. 

 

 

Figura 5 – Receptor instalado em base nivelante 
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A antena do rádio UHF (detalhe na Figura 5) nunca deve ser 

removida, pois a operação do rádio sem a antena causará a queima do 

mesmo. 

 

O painel de operação (painel LED) é apresentado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 – Display de operação 

 

As principais operações em campo e indicações mostradas pelo 

display de operação (painel LED) são apresentadas na Tabela 1. 

 

Display de operação (Painel LED) 

Indicação Ligado Pisando Desligado 

Legenda    
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Botão Power (ON/OFF) 

Ação Tempo Descrição 

Ligar 1 segundo Liga o receptor Hiper V 

Com o receptor ligado 

Desligar 3 segundos Desliga o receptor Hiper V. 

Configuração 
de fábrica 
(Limpar a 
NVRAM) 

10 segundos 
Reconfigura todos os 
parâmetros para “default”. 

Apagar 
memória 

20 segundos 
Apaga todos os arquivos do 
cartão SD/SDHC. 

Desistir da 
ação 

Mais do que 
25 segundos 

Sem ação. O receptor volta 
à operação normal. 

Início/Fim de 
rastreio 

3 vezes em 2 
segundos 

Começa a gravar os dados 
brutos em um novo 
arquivo, ou finaliza a seção 
em andamento. 

Nível de bateria 

Display 
Bateria 
interna 

Bateria externa 

 
Maior que 
50% 

Maior que 8v 

 
Maior que 
25% 

Maior que 7,25v 

 
Maior que 
10% 

Maior que 6,5v 

 
Menor que 
10% 

Menor que 6,5v 

Status da bateria 

 Somente bateria interna 

 Somente bateria externa 
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 Ambas baterias interna e externa 

 

Tipo de posicionamento 

 RTK fixo 

 DGNSS ou RTK float 

 Posicionamento absoluto ou modo base 

 Sem posição ou impossível de operar 

Status do rastreamento 

Ordem Display Status 

1  
Pisca por satélite GPS 
rastreado. 

2  
Pisca por satélite GPS com 
intensidade de sinal <48dB. 

3  
Pisca por satélite GLONASS 
rastreado. 

4 
 

Pisca uma vez quando não 
há satélites ou nenhuma 
solução. 

Capacidade de memória 

 Maior que 50% 

 Menor que 50% 

 Menor que 25% 

 
Menor que 10% 

 
Memória cheia ou cartão SD não está 
pronto. 

 Cartão SD não instalado. 

Status do rastreamento 

 Um arquivo está aberto. 

 
Escrevendo para o arquivo. 

 
Arquivo não aberto ou cartão SD 
inexistente. 
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Status de comunicação (Bluetooth/Rádio/Serial) 

 Conexão estabelecida. 

 Aguardando conexão. 

 Módulo Bluetooth desligado. 

 Rádio interno ligado. 

 Rádio interno desligado. 

 
Os dados estão sendo transmitidos da 
porta associada. 

 
Os dados estão sendo recebidos pela porta 
associada. 

Tabela 1 – Operação básica e display de operação 

 

Para estacionar o receptor deve-se ter atenção para evitar queda 

acidental. Quando utilizar base nivelante, primeiro deve-se rosquear o 

adaptador de segurança (Figura 7) no receptor para somente depois 

encaixar e fixar o adaptador no suporte da base nivelante, como 

indicado na Figura 8. 
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Figura 7 – Adaptador de segurança 

 

Figura 8 – Detalhe do adaptador rosqueado no receptor 

 

Quando utilizar o bastão, deve-se manter o receptor firme em uma das 

mãos e girar somente o bastão (que deve estar com a ponta apoiada no 

chão e inclinado, para facilitar o manuseio) conforme a Figura 9. 



14 
 

 

 

Figura 9 – Uso correto do bastão 

 

Para a utilização dos conetores 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 10 é apresentado em detalhe o conector padrão LEMO, atenção 

especial para as partes que compõem o cabo. 

 

Figura 10 – Conector padrão LEMO 

 



15 
 

Na Figura 11 é mostrado em detalhe o ponto de alinhamento do cabo. 

 

 

Figura 11 – Ponto de alinhamento 

 

O primeiro cuidado que se deve ter é em relação ao cabo que será 

utilizado, pois caso ocorra conexão errada, ou seja, um cabo de 

carregamento na porta serial ou vice e versa, poderá resultar em dano ao 

cabo ou ao receptor, devido à diferença de pinagens. Como exemplo, 

será ilustrada a conexão de um cabo serial ao receptor. 

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 e Figura 13. 
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Figura 12 – Conexão padrão LEMO 

 
 

 

Figura 13 – Detalhe do alinhamento entre cabo e porta serial após a conexão 
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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 14. 

 

 

Figura 14 – Conector LEMO sete 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 10) do conetor na palma da mão de forma que se possa pinçar a 

trava (detalhe na Figura 10) 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 15 e na 

Figura 16. 
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Figura 15 – Desconexão dos cabos 

 

 

Figura 16 – Sistema de trava dos conectores padrão LEMO 
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2 LEVANTAMENTO ESTÁTICO SEM COLETORA 

 

Para realizar o levantamento GNSS é necessário que o receptor 

esteja com espaço suficiente na memória e com as configurações 

realizadas em escritório com o auxilio do software TRU (Topcon 

Receiver Utility). Parâmetros como a taxa de rastreio, mascara de 

elevação, altura da antena, tipo de antena e de medição da altura da 

antena não são possíveis de configurar no receptor em campo sem o uso 

da coletora. 

Com o receptor ligado e conectado ao computador via cabo serial 

(seguindo os procedimentos da Sessão 1) ou com o Bluetooth do 

computador ativado inicialize o programa TRU da Topcon, a primeira 

janela do programa deve ser a mostrada na Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Janela inicial do TRU 

 

Na barra de menus clique em Device>Connect conforme mostrado na 

Figura 18: 
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Figura 18 – TRU conectando ao receptor 

 

Na próxima janela, selecione o modo de conexão na opção “Connect 

Using” que neste caso será via Bluetooth, como mostrado na Figura 19. 

Além disto, escolha o receptor que deseja se conectar clicando em 

abrirá uma nova janela, confira o “Serial Number” selecionado na 

opção “Device Name”, que neste caso é 1143-16140. 

 

Figura 19 – Modos de conexão 
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Após a conexão, o programa deve voltar para a janela inicial, onde cada 

ícone representa alguma ferramenta específica para configurar o 

receptor, como mostrado na Tabela 2. 

 

Permite a comunicação com o receptor no modo manual, por 

linha de comando. Usado somente por usuários avançados. 

 

Apresenta as principais informações sobre o receptor. 

 

Apresenta as informações sobre as opções do receptor e 

permite upload de arquivos OAF (Options Authorization File). 

 

Reconfigura o receptor, suas configurações e o modo de 

solução do RTK para “default”.  

 

Abre um menu com ferramentas de configuração do receptor. 

 

Mostra o status do receptor (coordenadas atuais, lista de 

satélites sendo rastreados, skyplot, etc.). 

 

Gerenciador de arquivos (apagar, baixar, enviar e restauração 

de arquivos apagados). 

 

Mostra os modens internos, detecta novos modens instalados e 

gerencia drivers de modens de celular. 

Tabela 2 – Ferramentas do TRU 

 

Clique em “Receiver settings”  e na nova janela será apresentado 

novas ferramentas conforme a Tabela 3. 

 

Gerencia os parâmetros de rastreamento do receptor, como 

antena, sinais rastreados, etc. 
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Gerencia o tipo de posicionamento e tipo de solução desejada. 

 

Mostra e configura as portas seriais do receptor. 

 

Gerencia a saída de energia para slots internos. 

 

Executa operações RTK sem usar uma interface externa 

(Coletora) para localizar o receptor da base. 

 

Gerencia os parâmetros de volume do receptor. 

 

Mostra e configura os parâmetros do Bluetooth. 

Tabela 3 – Ferramentas do menu “Receiver settings” 

Clique no ícone “Tracking”  e a nova janela deve ser como a 

mostrada na Figura 20. Nas abas superiores tem se as seguintes opções: 

Signals (Sinais), Antenna (antena), Obs (Observações), Adv 

(Avançado), Msint (Dados brutos e taxa de rastreio), GPS, GLONASS, 

SBAS e QZSS. 

 

Figura 20 – Janela Tracking Options  
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Na primeira aba é possível escolher quais sinais serão rastreados de 

cada sistema GNSS, deixe tudo como “detault”, como mostrado na 

Figura 21. Na segunda aba é possível selecionar entre antena interna, 

externa ou automático, como este receptor (Hiper V) não tem a opção 

de conexão para antena externa estas configurações estão desabilitadas. 

Na terceira aba “Obs” (Figura 21) é possível configurar a máscara de 

elevação em graus para o rastreio GNSS, cálculo da posição atual e 

cálculo da posição RTK. Como valor padrão em softwares é 15º usar 

este mesmo valor para evitar o armazenamento de dados desnecessários. 

Nesta mesma aba é possível configurar uma máscara para o PDOP. A 

recomendação da Literatura é de no máximo 10 indicando uma 

geometria razoável ou 5 indicando uma boa geometria dos satélites. 

 

 

Figura 21 – Aba Obs 

 

Na próxima aba “Adv” (Figura 22), estão contidas as opções para 

ativar/desativar alguns algoritmos que auxiliam na obtenção de dados 

GNSS confiáveis. Dentre eles estão os que reduzem o multicaminho, do 

código C/A e da fase da onda portadora, e que minimizam a influência 

da aceleração, vibração e choques mecânicos que afetam o cristal de 

quartzo (e consequentemente a medição do tempo) que equipa o relógio 

do receptor fazendo com que os dados coletados sejam imprecisos ou a 
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falha completa no rastreamento (tecnologia QLL - Quartz Lock Loop). 

A opção Cinderella quando ativada define todas as opções do receptor 

para o máximo por 24 horas, neste caso deixar desativada. A tecnologia 

chamada de Anti-jamming que suprime a interferência entre os sinais 

GPS e GLONASS não está disponível para o receptor Hiper V. Mais 

detalhes sobre essas tecnologias ver em: 

http://topconcare.com/files/2513/9574/5734/TRU_v29_Reference_Man

ual_EN_20140325.pdf e http://insidegnss.com/wp-

content/uploads/2017/02/QuartzLockLoopWhitepaper.pdf. 

 

 

Figura 22 – Aba “Adv” 

 

Caso o uso do receptor requeira uma frequência de aquisição de dados 

muito alta, na aba “Msint” pode se configurar intervalos de rastreio com 

espaçamento menor que 1 segundo, deixar o valor máximo de 5000ms 

(ms - milissegundo) como mostrado na Figura 23. 

http://topconcare.com/files/2513/9574/5734/TRU_v29_Reference_Manual_EN_20140325.pdf
http://topconcare.com/files/2513/9574/5734/TRU_v29_Reference_Manual_EN_20140325.pdf
http://insidegnss.com/wp-content/uploads/2017/02/QuartzLockLoopWhitepaper.pdf
http://insidegnss.com/wp-content/uploads/2017/02/QuartzLockLoopWhitepaper.pdf
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Figura 23 – Aba “Msint” 

 

Nas demais principais abas GNSS (Figura 24) e GLONASS (Figura 25) 

são apresentados todos os PRN (pseudorandom noise) dos satélites de 

cada um dos sistemas onde o usuário pode desativar a aquisição de 

dados de algum satélite específico. Como padrão deixar todos os 

satélites ativados. 

 

Figura 24 – Aba GPS  
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Figura 25 – Aba GLONASS 

 

Clique em OK para salvar as alterações e voltar ao menu de 

ferramentas. 

Agora clique em “Positioning”  a janela aberta deve ser a 

apresentada na Figura 26. Na aba “General” pode se configurar o modo 

de posicionamento como: Standalone (Sozinho), “Code Diferential” 

(DGPS), “RTK Float” e “RTK Fixed”. A tecnologia DION não está 

disponível para o receptor Hiper V. Além disso, pode se habilitar as 

soluções (Enable Solutions) que o usuário deseja como, por exemplo, 

Standalone, Code Diferential, RTK Float e RTK Fixed. 
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Figura 26 – Janela “Positioning” 

 

Na próxima aba (Figura 27) é possível configurar o modo de solução e 

nível de confiança para solução da ambiguidade no RTK que será 

abordado em outro momento. 

 

 

Figura 27 – Aba RTK 

 

Na aba “Base” (Figura 28) é possível configurar o modelo de antena do 

receptor que neste caso é o TPSHIPER_V NONE e caso for usar no 

modo RTK terá que ser configurada as coordenadas da base no item 

“Base Station Coordinates”. 
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Figura 28 – Aba “Base” 

 

Clique em OK para salvar as modificações feitas e voltar ao menu de 

ferramentas. 

A função “Auto Seed”  (Figura 29) é usada para inicialização do 

receptor base no modo RTK em dispositivo de centragem forçada sem o 

uso da coletora. Esta função deve ser usada quando as coordenadas da 

base são conhecidas e salvas em arquivo dentro do receptor. 

 

 

Figura 29 – Janela “Auto Seed”  
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Clique em OK para voltar ao menu de ferramentas. 

O receptor Hiper V possui alto falante, para configurar o volume e os 

tipos de notificações como: aviso de bateria fraca, capacidade de 

memória, solução do RTK, entre outras, clique em “Volume Control” 

. Após fazer as devidas configurações clicar em OK para salvar e 

voltar ao menu de ferramentas. 

Clique em “Back”  para voltar ao menu principal. 

Agora clique em “File Explorer”  a nova janela deve ser a mostrada 

na Figura 30. Com esta ferramenta é possível ver/descarregar/apagar as 

seções de rastreio salvas no receptor, como mostrado abaixo. 

Lembrando que a data e hora dos arquivos estão em UTC (Universal 

Time Coordinated) e registram a hora em que foi finalizado a seção de 

rastreio. 

 

 

Figura 30 – Janela “File Explorer” 
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Na aba “Logs” é possível iniciar uma seção de rastreio e salvar os dados 

diretamente em uma pasta no computador, como mostrado na Figura 31 

 

Figura 31 – Aba “Logs”  
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Na ultima aba “MINTER” (Figura 32) é possível configurar o prefixo 

para o nome dos pontos levantados e a taxa de rastreio em segundos 

que, neste caso, está configurado para 15 segundos (padrão da RBMC). 

Clique em OK para salvar as configurações e voltar ao menu principal 

do TRU. 

 

 

Figura 32 – Aba “MINTER” 

 

Na janela principal, desconecte o receptor, clicando em File > 

Disconnect e encerre o programa TRU, clicando em File – Exit. 

Desconecte o cabo do receptor e desligue-o pressionando a tecla 

Power por dois segundos. O receptor estará configurado para o 

levantamento GNSS. 

Com as configurações realizadas em escritório e com a antena 

devidamente instalada em base nivelante ou em bastão nivelado sobre o 

ponto de interesse, pode- se iniciar o rastreio GNSS. Para isso, deve-se 

iniciar o receptor pressionando a tecla Power. 
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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 GNSS, deve-se pressionar a tecla Power três vezes 

em menos de dois segundos. A luz indicativa do cartão SD deve piscar 

em verde/vermelho, sendo que a frequência indica a taxa de gravação 

adotada (de quinze em quinze segundos, por exemplo). 

Depois de transcorrido o tempo de rastreamento, é necessário 

que a sessão de rastreio seja interrompida, para que não ocorra erro nos 

arquivos armazenados. Para isto, pressiona-se primeiramente Power três 

vezes em menos de dois segundos, e, então, para desligar o receptor, 

pressiona-se a tecla Power por 2 segundos. Com o receptor desligado, 

deve-se guardar o equipamento seguindo os passos indicados 

anteriormente na Sessão 1. 

Durante o tempo de rastreio, procede-se com o preenchimento 

do mapa de obstruções dos sinais GNSS, bem como com a realização do 

croqui dos pontos levantados. 
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3 DESCARREGAMENTO DOS DADOS PELO TOPCON 

TOOLS 

 

Após o levantamento dos pontos de interesse em campo é 

necessário processar os arquivos de rastreamento (posicionamento pós-

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

computador onde será realizado o processamento GNSS. 

Inicialmente, deve-se conectar o receptor (o mesmo deve estar 

ligado e com carga suficiente de bateria) por meio da porta serial 

tomando os cuidados descritos na Sessão 1.  

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

adaptador serial para USB com o respectivo driver devidamente 

instalado no Windows, ainda é possível realizar a conexão via 

Bluetooth, para isto, bastar ativar o Bluetooth na barra de notificações 

do Windows. 

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

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

mostrado na Figura 33. 
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Figura 33 – Descarregando os arquivos pelo software Topcon Tools 

 

Na janela Importar de Instrumento, clicar duas vezes na opção Topcon 

GNSS Receivers,  conforme indicado na Figura 34. 

 

 

Figura 34 – Importar de Instrumento 
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Aguarde até que o receptor Hiper V 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 seções desejadas com 

base na data e horário do levantamento (observando as anotações da 

planilha de campo). Caso o horário do levantamento esteja oculto, 

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 (UTC -3h), o usuário deve configurar o 

fuso horário corretamente nas opções do software Topcon Tools ou 

diminuir 3 horas do tempo UTC (horário em Greenwich) para verificar 

o horário do rastreio. 

Após os dados serem descarregados no software Topcon Tools, 

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

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

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

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

RINEX, conforme indicado na Figura 35.  

Para cada ponto levantado, serão gerados três arquivos RINEX 

distintos, um arquivo de observáveis GNSS (extensão .o), efemérides 

GPS (extensão .n) e efemérides GLONASS (extensão .g). Após os 

dados serem corretamente descarregados e convertidos para o formato 

RINEX, desligue o receptor, remova todos os cabos seguindo os passos 

da Sessão 1 e guarde o receptor na maleta de transporte. 
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Figura 35 – Opções para exportar para RINEX 
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4 DESCARREGAMENTO DOS DADOS PELO TRU 

 

Também é possível descarregar as seções de rastreio pelo TRU, para 

isso entre no programa e se conecte ao receptor conforme mostrado 

anteriormente neste manual, via cabo serial ou Bluetooth. Acesse o “file 

Explorer” como mostrado na Figura 36. Clique em “Date” para filtrar 

os arquivos em ordem cronológica, dos mais antigos para os mais 

novos. Depois de selecionar a seção de rastreio desejada, clique com o 

botão direito do mouse e vá em “Download”, como mostrado na Figura 

37. 

 

 

Figura 36 – File Explorer do TRU 
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Figura 37 – Opções do File Explorer 

 

Na nova janela, selecione a pasta em que deseja salvar o arquivo e 

clique em OK. Após baixar as seções desejadas desconecte, desligue e 

guarde o receptor conforme é mostrado neste manual. 

 

 

Figura 38 – Procurar Pasta 
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5 CONFIGURAÇÃO DA COLETORA PARA ESTÁTICO PP 

 

 

Após ligar a coletora pressionando a tecla 

 (Figura 69) a primeira tela deve ser a 

apresentada na Figura 40. 

Figura 39 – Coletora Topcon FC-500 

 

 

Como pode ser visto na parte superior da tela 

(barra de notificações) tem-se a indicação do 

nível de bateria, hora, potência do sinal Wi-fi 

e rede GMS (celular) e o último ícone da 

direita para a esquerda indica se o Bluetooth 

está ligado ou não. Caso este ícone não esteja 

aparecendo, clicar sobre o ícone na área de 

trabalho no canto inferior direito  (ao lado 

da lanterna). Espere alguns segundos para 

ativar, como indicado na Figura 40. 

Figura 40 – Tela inicial Windows Mobile 
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Com o Bluetooth ativado, agora clique no 

ícone do Magnet Field ( ) no canto 

inferior direito (barra de atalhos rápidos) 

ao lado do gerenciador de arquivos. Caso 

não encontre, procure no menu iniciar . 

Espere por alguns segundos e o software 

de campo começará a ser carregado como 

mostrado na Figura 41. 

Figura 41 – Inicialização do Magnet Field 

 

 

A primeira tela do software será como a 

da Figura 42, feche clicando no “ ” no 

canto superior direito. A próxima tela 

deverá ser a mostrada na Figura 43. 

Figura 42 – Primeira tela do Magnet Field 
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A Figura 43 mostra a tela principal do 

software Magnet Field (“Home”). Nela 

tem se todas as ferramentas do programa. 

Na barra de notificações (parte superior) 

tem se o ícone que identifica a 

conectividade via Bluetooth  e via 

internet  (nuvem de dados da Topcon) 

e a indicação do nível de bateria da 

coletora . 

Figura 43 – Tela Home do Magnet Field 

 

 

Antes de iniciar qualquer levantamento é 

necessário criar uma nova obra para isso 

clique no ícone Trab > Novo Trab 

, como indicado nas Figura 43 e 

Figura 44. 

Figura 44 – Trabalho 
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A próxima janela “Novo Trab” deve ser 

como mostra a Figura 45. Clique sobre o 

nome do trabalho para editar. 

O teclado virtual será mostrado e este é o 

padrão do Magnet Field. A tecla “Bk” é o 

conhecido “Backspace” tecla que apaga o 

algarismo do lado esquerdo de onde está 

o cursor. A tecla “Caps” é o “Caps lock” 

que fixa o teclado para letras maiúsculas. 

Digite o nome do trabalho e confirme 

clicando em . 

 
Figura 45 - Novo Trab 

 

 

Ao voltar à tela apresentada na Figura 45 

clique em  para ter acesso a janela 

mostrada na Figura 46, ao lado. 

Para criar um padrão de configuração 

GPS+, clique em . 

Lembrando que este padrão ficará salvo 

na biblioteca de configurações para 

levantamentos futuros. 

Figura 46 – Configuração do Trab.. 
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Agora, vá em  para criar um novo 

padrão de configuração. 

Figura 47 – Libraria de Configuração 

 

 

Na janela Configuração, apresentada na 

Figura 48 edite o nome e o “Tipo” para 

“PP Estático”, conforme mostra ao lado. 

Figura 48 – Configuração 
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Verifique se o fabricante selecionado é 

Topcon, caso não seja, selecione-o. A 

caixa “Modo simulação” deve estar 

desmarcada, como mostrado na Figura 

49. 

Clique em . 

Figura 49 – Fabr Recetor 

 

 

Na janela “receptor Estatic” (Figura 50) 

configure o modelo do receptor e a 

antena como Hiper V, e a mascara de 

elevação para 15º  

A altura da antena deve ser ZERO, pois 

será configurada antes de iniciar o 

rastreamento. 

Clique em . 

Figura 50 – Recetor Estatic 
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Agora, na nova janela (Figura 51) são 

apresentadas as configurações da seção 

de rastreio como nome do ficheiro 

(Defeito – “Padrão” ou personalizado), 

onde será gravado (Receptor ou na 

coletora) e a taxa de gravação em 

segundos. Na opção de volume deixe no 

mínimo para que o receptor não emita 

sons desnecessários. 

Clique em . 

Figura 51 – Base PP Setup 

 

 

Na próxima tela são configurados os 

cronômetros que auxiliam o usuário a 

controlar o tempo de ocupação em função 

do número de satélites e do número de 

frequências do receptor (simples ou 

dupla). Como este receptor é dupla 

frequência e normalmente o número de 

satélites visíveis é maior ou igual a três, o 

campo de interesse é destacado na Figura 

52 como sendo igual a 10 minutos ele 

pode ser editado conforme a necessidade 

do usuário. Clique em . 

 

 

Figura 52 – Tempos Oc. 
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Selecione a configuração criada e clique 

em , como mostrado na Figura 53 

 

Figura 53 - Libraria de Configuração 

 

 

Voltando a tela “Configuração do 

Trab...”, clique em . 

Figura 54 – Configuração do trabalho 
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Na próxima janela (mostrada na Figura 

55) “Sistema de Coord” configure o 

sistema de projeção a ser usado, neste 

caso UTM – Fuso 22S e o Datum 

(sistema de referência) SIRGAS, depois 

clique em . 

 

Figura 55 – Sistema Coord 

 

 

Em “Unidades” é possível configurar as 

unidades de medida que serão utilizadas 

no trabalho para apresentação das 

distâncias, ângulos e coordenadas. Nesta 

janela a palavra “Precisão” diz respeito 

ao número de dígitos apresentados após a 

vírgula, neste caso está configurado para 

ser igual a 3 (“0.123”). Após as devidas 

configurações clique em . 

 

Figura 56 – Unidades 
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Na janela “Display”, apresentada na 

Figura 107, pode se configurar o tipo de 

coordenadas a ser mostrado durante o 

levantamento, neste caso está selecionada 

a opção “Grid”, ou seja, as coordenas no 

sistema de projeção UTM. Além disso, é 

possível configurar a ordem em que 

aparecerão: X(E), Y(N), Alt ou Y(N), 

X(E), Alt. 

Clique em . 

 

Figura 57 - Display” 

 

 

A última tela de configuração da obra é a 

de configuração dos alarmes audíveis que 

neste caso estão todos desativados. 

Clique em  para finalizar as 

configurações e ir para tela principal do 

Magnet Field (Home). 

 

Figura 58 – Alarmes 
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6 POSICIONAMENTO RELATIVO ESTÁTICO 

 

 

Após a obra estar criada, configurada (como foi 

mostrado no capítulo 5) o receptor já deve estar 

devidamente instalado sobre tripé de 

equipamento, nivelado e centrado no ponto de 

interesse, então pode-se prosseguir com a 

conexão via Bluetooth. 

Figura 59 – Coletora Topcon FC-500 

 

 

Na janela “Ligações” clique em  como 

indicado na Figura 60. 

Figura 60 – Tela inicial Windows Mobile 
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Após esperar a coletora encontrar os 

dispositivos Bluetooth disponíveis, 

selecione o receptor ao qual se deseja 

iniciar o rastreamento, como indicado na 

Figura 61 e clique em . 

 

Figura 61 – Seleção recetor 

 

 

Na janela Bluetooth PIN clique em 

. 

 

 

Figura 62 – Bluetooth PIN 
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A coletora deve voltar à tela principal, 

repare que agora o ícone de conexão 

mudou para  demostrando que a 

conexão foi bem sucedida. Para iniciar a 

base vá em “Config” como indicado na 

Figura 61. 

 

Figura 63 - Home 

 

 

Agora, clique em Est. Estático, como 

indicado na Figura 64. 

 

Figura 64 – Configuração 
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Antes de iniciar a ocupação estática, 

configure a altura da antena e o nome do 

ponto. 

Clique em  para iniciar a 

ocupação (rastreio). 

Figura 65 - Janela “Novo trabalho” 

 

O ícone  indica que o modo de 

medição da altura da antena é inclinado, 

logo a medida deve ser feita no ponto de 

referencia indicado como SHMM 

representado na Figura 66. Caso for 

usado em bastão padrão GNSS, deve-se 

clicar sobre o ícone para mudar o modo 

de medição para vertical, o ícone 

mostrado será  e altura de 2 metros. 

Figura 66 – Medição da altura da antena 
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Perceba que o ícone do canto superior 

esquerdo  tem uma caneta animada, 

demostrando que os dados estão sendo 

registrados. 

Enquanto o rastreio ocorre, proceda com 

o preenchimento do mapa de obstruções e 

da caderneta de campo informando a 

altura da antena, horário de início, nome 

do ponto e croqui. 

 

Figura 67 – Configuração do trabalho 

 

Após transcorrido o tempo necessário 

definido pelo usuário, clique em  e 

na nova janela em  para encerrar o 

rastreamento. 

Clique em  para voltar a tela 

principal do Magnet Field e depois em 

 para encerrar o programa, desligue a 

coletora e o receptor e guarde como foi 

demostrado no capítulo 1. 

Figura 68 - Janela “Novo trabalho” 
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7 CONFIGURAÇÃO DA COLETORA PARA RTK 

 

 

Após ligar a coletora pressionando a tecla 

 (Figura 69) a primeira tela deve ser a 

apresentada na Figura 70. 

Figura 69 – Coletora Topcon FC-500 

 

 

Como pode ser visto na parte superior da tela 

(barra de notificações) tem-se a indicação do 

nível de bateria, hora, potência do sinal Wi-fi 

e rede GMS (celular) e o último ícone da 

direita para a esquerda indica se o Bluetooth 

está ligado ou não. Caso este ícone não esteja 

aparecendo, clicar sobre o ícone na área de 

trabalho no canto inferior direito  (ao lado 

da lanterna). Espere alguns segundos para 

ativar, como indicado na Figura 70. 

Figura 70 – Tela inicial Windows Mobile 
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Com o Bluetooth ativado, agora clique no 

ícone do Magnet Field ( ) no canto 

inferior direito (barra de atalhos rápidos) 

ao lado do gerenciador de arquivos. Caso 

não encontre, procure no menu iniciar . 

Espere por alguns segundos e o software 

de campo começará a ser carregado como 

mostrado na Figura 71. 

Figura 71 – Inicialização do Magnet Field 

 

 

A primeira tela do software será como a 

da Figura 72, feche clicando no “ ” no 

canto superior direito. A próxima tela 

deverá ser a mostrada na Figura 73. 

Figura 72 – Primeira tela do Magnet Field 
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A Figura 73 mostra a tela principal do 

software Magnet Field (“Home”). Nela 

tem se todas as ferramentas do programa. 

Na barra de notificações (parte superior) 

tem se o ícone que identifica a 

conectividade via Bluetooth  e via 

internet  (nuvem de dados da Topcon) 

e a indicação do nível de bateria da 

coletora . 

Figura 73 – Tela Home do Magnet Field 

 

 

Antes de iniciar qualquer levantamento é 

necessário criar uma nova obra para isso 

clique no ícone Trab > Novo Trab 

, como indicado nas Figura 73 

eFigura 74. 

Figura 74 – Janela Trabalho 
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A próxima janela “Novo Trab” deve ser 

como mostra a Figura 75. Clique sobre o 

nome do trabalho para editar. 

Figura 75 - Janela “Novo trabalho” 

 

 

O teclado virtual é mostrado na Figura 

76, este é o padrão do Magnet Field. A 

tecla “Bk” é o conhecido “Backspace” 

tecla que apaga o algarismo do lado 

esquerdo de onde está o cursor. A tecla 

“Caps” é o “Caps lock” que fixa o 

teclado para letras maiúsculas. Digite o 

nome do trabalho e confirme clicando em 

. 

Figura 76 - Edição do nome do trabalho 
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O próximo passo é clicar em  

como indicado na Figura 77. Para 

configurar o modo de posicionamento, 

entre outras configurações. 

Figura 77 – Janela Novo Trabalho 

 

 

A configuração deste passo até a Figura 

103 é feita uma única vez e esta ficará 

salva como padrão de configuração com 

o nome RTK_IFSC (neste exemplo). Que 

poderá ser selecionada clicando em 

, caso ela não esteja 

selecionada como mostrado na Figura 78. 

Na configuração GPS+ clique em . 

Figura 78 – Configuração do Trabalho 

  



59 
 

 

Na próxima janela “configuração” dê o 

nome que deseja atribuir à nova 

configuração e na opção “Tipo” selecione 

RTK, como mostrado na Figura 79. 

Clique em . 

Figura 79 – Configuração 

 

 

A próxima janela “Fabr Recetor” 

selecione a opção “Post processing”. O 

fabricante em ambos os casos, Base e 

Rover é a Topcon, assim como mostra a 

Figura 80. 

Clique em . 

Figura 80 - Fabr Recetor  
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A próxima janela deve ser a apresentada 

na Figura 81, onde será configurado o 

receptor base. Selecione o Bluetooth 

como forma de comunicação, Hiper V 

como modelo de receptor e máscara de 

elevação em 15 graus, além disso, 

selecione o RTCM 3.x MSM3 como 

formato de transmissão de “Cor 

diferencial”. A antena neste caso tem o 

mesmo nome do receptor, logo deve ser 

configurado como Hiper V. O ícone  

indica que a altura da antena deve ser 

inclinada para o receptor Base. 

Figura 81 – receptor Base 

 

 

A altura da antena do receptor Base deve 

ser configurada como ZERO neste 

primeiro momento, pois ao iniciar a base 

o programa irá pedir ao usuário que 

informe uma altura de antena válida, 

evitando erro grosseiro (ultima altura 

informada). Clique em . Na 

próxima tela “Base PP Setup” configurar 

a “Razão de Log” (Taxa de rastreio) 

como 5 segundos e o restante das 

configurações como mostrado na imagem 

ao lado Figura 82. 

Clique em . 
Figura 82 – Base PP Setup 
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Na janela “Radio Base” deixar como 

padrão tal qual mostra a Figura 83. 

Clique em . 

Figura 83 - Radio Base  

 

 

Na próxima tela “Base Radio Param” 

deixar como padrão tal qual mostra a 

Figura 84. Caso a distância entre a base e 

rover for da ordem de quilômetros 

configurar a potência do rádio para 1W. 

Clique em . 

Figura 84 - Base Radio Param 
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A nova janela deve ser a mostrada na 

Figura 85. Manter os mesmos parâmetros 

configurados na Base à exceção da altura 

da antena, que neste caso é de 2 metros 

(bastão de fibra de carbono padrão), além 

disso, o ícone  indica que a altura da 

antena a ser informada é vertical. 

Clique em . 

Figura 85 - Rover recetor 

 

 

Na nova janela “Rover Radio” manter os 

mesmo padrões configurados no receptor 

Base, como mostrado na Figura 86. 

Clique em . 

Figura 86 - Rover Radio 
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A próxima janela “Rover Radio Param” 

deve manter o mesmo padrão 

configurado no receptor Base, assim 

como mostra a Figura 87. 

Clique em . 

Figura 87 - Rover Radio Param 

 

 

Agora, na janela “Rover PP Setup” 

configurar para automático - Automatic o 

início do registro do arquivo de rastreio 

na opção “Inicia LOG” e taxa de rastreio 

(Razão de log) igual a 1 segundo, como 

mostrado na Figura 88. 

Clique em . 

Figura 88 - Rover PP Setup 
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Esta nova janela “Tempos Inic” pode ser 

negligenciada, pois somente é aplicável 

ao posicionamento estático pós-

processado e não ao RTK. Funciona 

como um cronômetro para o usuário 

indicando quando o tempo de rastreio 

configurado foi atingido. 

Clique em . 

Nesta nova janela (Figura 90) é 

configurado dois modos de medição: 

preciso e rápido, além da solução das 

ambiguidades (Fixa, Float, DGPS, 

Ambas e Autônomo). Figura 89 - Tempos Inic 

 

 

No modo “Preciso” tem se 2 opções. Na 

“Medição Contínua” o usuário determina 

o inicio e o fim da medição, já no modo 

“Precisão (m)” será feita “n” épocas de 

medição onde “n” é o número 

configurado na opção “Media” (n=3 neste 

exemplo) e se o ponto medido estiver 

com a precisão melhor ou igual à 

configurada em HRMS e VRMS então o 

receptor encerra a medição, caso 

contrário ele continua a medir até que a 

precisão seja atingida. 

 
Figura 90 – Lev Topo 
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OBS.: época de medição é igual à taxa de 

rastreio configurada para o Rover na 

Figura 88. Caso queria gravar 

automaticamente o ponto após a medição 

selecionar a opção “Gravar Auto”. Para o 

modo rápido o receptor irá medir 

somente uma época e gravar o ponto, 

caso for preciso atingir uma precisão 

mínima, marcar a opção “Precisão” e 

configurar os valores desejados em 

HRMS e VRMS. Terminadas as 

configurações clique em . 

Figura 91 - Levantamento Auto Topo 

 

 

Nesta nova janela “Levantamento Auto 

T...” é feita a configuração para o modo 

cinemático. Dentre as opções possíveis as 

mais usuais são por tempo (Figura 91) 

onde um ponto é gravado a cada intervalo 

de tempo configurado ou por distância 

caso o método seja configurado como 

“Dist horizontal” (Figura 92) ou “Dist 

inclinada”, este último sendo mais usual 

em terrenos acidentados. Clique em 

. 

OBS.: Estas configurações podem ser 

mudadas durante o levantamento. 
Figura 92 - Levantamento Auto Topo 

  



66 
 

 

As próximas telas (Figura 93 aFigura 97) 

são referentes aos parâmetros usados para 

locação/implantação de obras. Neste 

primeiro momento será trabalhado o 

levantamento e não a implantação. Para 

mais informações consultar o manual do 

Software Magnet Field. 

Clique em . 

Figura 93 – Implantar Configuração 

 

 

Clique em . 

Figura 94 – Implantar Configuração 
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Clique em . 

Figura 95 – Impl Declive Marcas 

 

 

Clique em . 

Figura 96 – Implantar Configuração 
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Clique em . 

Figura 97 – Icon de Pt implaantado 

 

 

Na janela “Tracking” selecionar as 

opções como mostrado na Figura 98. 

Clique em . 

Figura 98 - Tracking 
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A próxima janela deve ser a apresentada 

na Figura 99 – “Avançado”. 

Figura 99 - Avançado 

 

 

Clicando no ícone  localizado no 

canto superior esquerdo depois em RTK 

Settings, como mostrado na Figura 100, 

será apresentada uma nova janela. 

Figura 100 – RTK Settings 
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Na janela “RTK Settings” (Figura 101.) 

são configurados os níveis de confiança 

para a solução das ambiguidades OTF (on 

the fly) sendo 95% (baixo), 99,5% (médio) 

e 99,9% (alto). Além de outras 

configurações é possível selecionar uma 

máscara PDOP, neste caso foi selecionado 

como sendo igual a 3. Clique em  para 

confirmar as configurações e voltar à tela 

“Avançado”. 

 

Posição RTK: A época correspondente é 

utilizada em posicionamento estático de 

curta duração (alguns segundos ou 

minutos, utilizando duas ou mais 

mensagens de correção recebidas do 

receptor base); enquanto a “extrapolação” é 

utilizada em posicionamento cinemático 

com o Rover em movimento contínuo, 

condicionando o Rover a extrapolar as 

correções recebidas para os pontos 

levantados além da época da última 

recepção de correções transmitidas pelo 

receptor base. 

Selecione a Redução de multicaminho e a 

tecnologia High-Vibration Environment 

(QLL) em “Frab Estação Base” deve estar 

selecionado “Topcon Sistemas de 

Posicionamento”. Clique em . 

Figura 101 – RTK Settings 

 
Figura 102 – Avançado  
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Na aba “Diversos” selecione as opções: 

Som ao gravar pontos e Reiniciar o 

contador de épocas se a solução da 

ambiguidade for perdida. Clique em . 

Figura 103 - Diversos 

 

 

Voltando a tela “Configuração do 

Trab...”, clique em . 

Figura 104 - Configuração do Trabalho 
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Na próxima janela (mostrada na Figura 

105) “Sistema de Coord” configure o 

sistema de projeção a ser usado, neste 

caso UTM – Fuso 22S e o Datum 

(sistema de referência) o SIRGAS, depois 

clique em . 

Figura 105 – Sistema Coord 

 

 

Em “Unidades” é possível configurar as 

unidades de medida que serão utilizadas 

no trabalho para apresentação das 

distâncias, ângulos e coordenadas. Nesta 

janela a palavra “Precisão” diz respeito 

ao número de dígitos apresentados após a 

vírgula, neste caso está configurado para 

ser igual a 3 (“0.123”). Após as devidas 

configurações clique em . 

Figura 106 - Unidades 
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Na janela “Display”, apresentada na 

Figura 107, pode se configurar o tipo de 

coordenadas a ser mostrado durante o 

levantamento, neste caso está selecionada 

a opção “Grid”, ou seja, as coordenas no 

sistema de projeção UTM. Além disso, é 

possível configurar a ordem em que 

aparecerão: X(E), Y(N), Alt ou Y(N), 

X(E), Alt. 

Clique em . 

Figura 107 - Display 

 

 

A última tela de configuração da obra é a 

de configuração dos alarmes audíveis que 

neste caso estão todos desativados. 

Clique em  para finalizar as 

configurações e voltar à tela principal do 

Magnet Field (Home). 

Figura 108 - Alarmes 
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Após a obra estar criada, configurada e o 

receptor Base estar devidamente 

instalado sobre tripé de equipamento, 

nivelado e centrado no ponto base pode-

se prosseguir com a conexão ao receptor 

Base, que neste caso deve ser 

obrigatoriamente o de número serial com 

final 39. Vá em “Ligar” como indicado 

na Figura 109. 

Figura 109 – RTK_APOST... 

 

 

Na janela “Ligações” selecione a opção 

Base  e depois clique em Ligar, 

como indicado na Figura 110. 

Figura 110 - Ligações 
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Após esperar a coletora encontrar os 

dispositivos Bluetooth disponíveis, 

selecione o receptor Base com número 

serial final 16139 como indicado na 

Figura 111 e clique em . 

Figura 111 – Seleção recetor 

 

 

Na janela Bluetooth PIN clique em 

. 

Figura 112 - Bluetooth PIN 
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A coletora deve voltar à tela principal, 

repare que agora o ícone de conexão 

mudou para  demostrando que a 

conexão foi bem sucedida. Para iniciar a 

base vá em “Config” como indicado na 

Figura 113. 

Figura 113 – Tela principal 

 

 

Na janela de configuração clique em 

“Inic Base”, como indicado na Figura 

114. 

Figura 114 – Configurar 
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Agora na janela “Inc base” (Figura 115) 

insira o nome da Base e suas coordenadas 

Este, Norte e Altitude Elipsoidal. Além 

disso, deve ser configurada a altura da 

antena medida de forma inclinada que 

neste caso foi de 1.542m como indicado 

na Figura 116. 

Figura 115 – Iniciar Base 

 

 

Após digitar a altura da antena clique em 

 para salvar. 

Figura 116 – Altura da antena 
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Voltando a janela “Inc Base”, agora 

clique em  e espere alguns 

segundos para que o rádio modem seja 

inicializado e clique em . 

Figura 117 – Inicializando a base 

 

 

Na nova janela clique em . 

Figura 118 – Modem inicializado 
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Ao retornar a janela “Inic Base” aguarde 

mais alguns instantes para que a base seja 

inicializada, como mostrado na Figura 

120. 

Figura 119 – Inicializando a Base 

 

 

Clique em . 

Figura 120 – Base inicializada 
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Voltando a janela de “Inic Base” clique 

em  para sair. Para voltar à tela 

principal do programa agora clique em 

 (Home). 

Figura 121 - Configurar 

 

 

Agora a base deve ser desconectada, vá 

em “Ligar” como indicado na Figura 122. 

Figura 122 - Ligar 
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Clique em “Desligar” e aguarde alguns 

segundos, após a desconexão selecione 

Rover  e clique em Ligar, como 

mostrado na Figura 123. 

Figura 123 – Ligar ao Rover 

 

 

Desta vez a conexão deve ser feita ao 

receptor Rover que obrigatoriamente 

deve ser o receptor com S/N - serial 

number final 16140 selecione-o e clique 

em , na nova tela que abrirá 

clique em . 

Figura 124 – Seleção receptor 
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Espere alguns instantes e na janela que 

surgirá como a apresentada na Figura 125 

clique em . 

Figura 125 – Config Radio: Digital UHF II 

 

 

Aguarde a mensagem como mostrado na 

Figura 126 e clique em . 

Figura 126 - Info 
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Na janela principal do programa clique 

em Topografia para ter acesso às 

ferramentas de levantamento, como 

mostrado na Figura 127. 

Figura 127 – Tela principal do Magnet Tools 

 

 

Agora, vá em “Topo” como indicado na 

Figura 128. 

Figura 128 - Topografia 
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Esta é a tela de medição do programa 

onde é possível dar nome aos pontos a 

serem levantados e inserir o código 

(descrição). O primeiro ícone da barra de 

notificações  indica que não estão 

sendo gravados dados brutos no receptor, 

em caso afirmativo teria a animação de 

uma pequena caneta escrevendo na folha. 

O segundo ícone  indica a potência 

do sinal do rádio UHF. O terceiro ícone 

indica a solução das ambiguidades 

podendo ser fixa , Flutuante (barra 

Figura 129 - Topo 

amarela ou autônomo (sem solução) barra vermelha. Os próximos 

ícones ( ) indicam a precisão atual (em metros) da linha base. Os 

dois últimos ícones apresentam o nível de bateria do receptor Rover e da 

Coletora. 

Para iniciar o registro de dados brutos de forma manual clique no ícone 

, use o mesmo botão para encerrar o rastreio. Para medir um ponto 

na forma “Precisa” conforme visto na Figura 90 clique em . Caso 

deseje gravar um ponto usando a forma “Rápida” clique em . 
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Caso for preciso modificar os modos de 

medição (Preciso e Rápido) clique em 

 para ter acesso à tela indicada na 

Figura 130. Faça as devidas 

configurações e salve as clicando em 

. Após o termino do levantamento sair do 

Magnet Field (clique em  depois ) 

e desligar todos os equipamentos 

desmontar e guardar na caixa de 

transporte como mostrado nas seções 

anteriores. 

Figura 130 – Lev Topo 
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8 EXPORTAR ARQUIVO DE COORDENADAS DA 

COLETORA 

 

Após chegar do campo, as coordenadas levantadas pelo RTK podem ser 

exportadas para conclusão do trabalho no AutoCAD, por exemplo, ou 

ainda, ter uma lista dos pontos levantados para ser importado em algum 

programa de automação topográfico. 

 

 

Ligue a coletora novamente e siga os 

passos anteriores para ter acesso à tela 

principal do Magnet Field. Caso o 

trabalho acessado não seja o seu 

(verifique o nome na barra superior), vá 

em Trab>Abrir Trab e selecione o 

trabalho que deseja abrir para exportar as 

coordenadas. 

Volte ao menu principal e agora clique na 

opção Impor/Expor, como mostrado na 

Figura 131. 

Figura 131 – Tela principal 
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Nas opções de Importar/Exportar, vá em 

“Para Fich”, como indicado na Figura 

132. 

Neste momento, insira um Pen-Drive na 

porta USB da Coletora. 

Figura 132 – Importar/Exportar 

 

Em “Dados” selecione Pontos e na opção 

“Formato” selecione Desenho AutoCAD 

2000 *.dwg. 

Caso deseje uma lista de coordenadas, 

escolha a opção Topcon 

personalizado.txt. 

Clique em . 

Figura 133 – Exportar para ficheiro 
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Nas configurações de exportação, em 

“Estilo Ponto” selecione a opção “Blocos 

Pt Carlson”. Somente habilite a opção 

“Usar coordenadas 3D” se for trabalhar 

com modelos tridimensionais e curvas de 

nível. 

Clique em  depois em . 

OBS.: A informação altimétrica não será 

perdida, ela irá vir em formato de texto 

junto ao bloco do ponto, (assim como a 

descrição) mas o .dwg será 2D, ou seja, 

as cotas no CAD serão zero. 

Figura 134 – Configuração de exportação 

 

 

Clique várias vezes no ícone  para ir 

até a raiz do sistema como mostrado na 

Figura 136 

Figura 135 – Escolha do ficheiro 
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Ao chegar a esta tela, procure a pasta 

com nome de “Disco Rígido” clique para 

ter acesso ao Pen-Drive conectado e 

selecione a pasta que deseja gravar o 

.dwg. 

Figura 136 – Disco Rígido 

 

 

Dê um nome ao arquivo que será 

exportado, neste caso será salvo como 

“LOC”, não é necessário digitar a 

extensão do arquivo, ela será colocada de 

forma automática. 

Clique em . 

Figura 137 – Pastas do Pen-Drive 
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Selecione a Projeção que deseja, sistema 

de referência (Datum) e tipo de coordena. 

No exemplo da Figura 138 está como 

“Grid”, ou seja, as coordenadas estarão 

no Grid UTM. 

Figura 138 – Sistema de Coord 
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9 RTK VIA NTRIP – RBMC-IP 

 

 

Após ligar a coletora pressionando a tecla 

 (Figura 139) a primeira tela deve ser a 

apresentada na Figura 140. 

Figura 139 – Coletora Topcon FC-500 

 

 

Como pode ser visto na parte superior da tela 

(barra de notificações) tem-se a indicação do 

nível de bateria, hora, potência do sinal Wi-fi 

e rede GMS (celular) e o último ícone da 

direita para a esquerda indica se o Bluetooth 

está ligado ou não. Caso este ícone não esteja 

aparecendo, clicar sobre o ícone na área de 

trabalho no canto inferior direito  (ao lado 

da lanterna). Espere alguns segundos para 

ativar, como indicado na Figura 140. 

Figura 140 – Tela inicial Windows Mobile 
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Clique no menu iniciar  e procure o 

ícone do software de campo SurvCE, 

como indicado na Figura 141. 

Figura 141 – Tela do menu iniciar 

 

 

Espere alguns segundos para o programa 

ser inicializado como mostrado na Figura 

142. 

Figura 142 – Inicialização SurvCE 
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A primeira tela do programa pede para o 

usuário seguir sem conexão, ou conectar 

ao último dispositivo usado. Clique em 

“continue without connecting”. 

Figura 143 - Conexão 

 

 

Agora é apresentado a opção para 

seguir/abrir o último trabalho, ou criar 

um novo/abrir trabalho salvo. Clique em 

“Select new/Existing job”, como indicado 

na Figura 144 

Figura 144 – Abrir/criar trabalho 
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Clique no campo “name” e insira o nome 

do novo trabalho, neste exemplo está 

sendo criada uma obra com o nome 

“NTRIP_APOSTILA”, como indicado na 

Figura 145, para confirmar clique em 

. 

Figura 145 – Criar novo trabalho 

 

 

Na nova janela, mostrada na Figura 146 

selecione a aba “System” para configurar 

o sistema de projeção. Caso a projeção 

não seja a correta, clique em 

. 

Figura 146 – Configurações do trabalho 
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Na nova janela, como mostra a Figura 

147, clique em . 

Figura 147 – Configuração do sistema de projeção 

 

 

Em “Contry” selecione o “Brazil” e nas 

opções abaixo aparecerá os sistemas de 

projeção/referência para o Brasil. No 

caso de Florianópolis, selecione 

, como mostrado 

na Figura 148. Confirme clicando em 

. 

Figura 148 – Sistema de projeção/datum 
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Voltando a tela das configurações do 

trabalho, na aba “Options” selecione as 

opções “Store GPS vectors in Raw File” 

e “Store GPS accuraacy in Raw File”. 

Essas opções são para salvar os vetores e 

a precisão dos pontos coletados em 

campo. Assim como mostra a Figura 149. 

Clique em  para salvar as 

configurações. 

Figura 149 – Opções do trabalho 

 

 

Voltando a tela principal do SurvCE, 

clique na aba “Equip”, como mostra a 

Figura 150. 

Figura 150 - Equipamento 
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Selecione a marca e o modelo de 

equipamento que será usado, neste caso o 

fabricante é Topcon e o modelo é o Hiper 

V, caso o modelo já esteja disponível, 

basta selecionar e clicar em . 

Figura 151 – Equipamento atual 

 

 

Agora, clique em “Comms” – 

Comunicação. Selecione o Bluetooth 

como “Type”-Tipo e depois vá em , 

caso o Serial Number-S/N do seu 

receptor não apareça nas opções 

“Device”-Dispositivo. 

Figura 152 – Comunicação 
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Após clicar em  a nova janela deve 

ser a mostrada na Figura 153. Para 

encontrar novos receptores clique em 

 e espere alguns 

instantes para que os receptores sejam 

detectados, neste caso a conexão será 

feita no receptor com S/N final 40. 

Selecione e confirme a conexão clicando 

no ícone . Caso o receptor tenha 

senha, clique em , que 

não é o caso do Hiper V. 

Figura 153 – Dispositivos Bluetooth 

 

 

Nas opções do receptor, configure a 

altura da antena para vertical, modelo de 

antena para TPSHIPER_V, altura do 

bastão padrão GNSS para 2m, máscara de 

elevação para 10 graus, cálculo do RTK 

por extrapolação e atualização da posição 

para 1 Hz, como mostra a Figura 154. 

Clique em . 

Figura 154 - Receiver 
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Selecione a opção “Tag Stored Points in 

Log File” para marcar os pontos 

coletados no arquivo bruto, nível de 

solução da ambiguidade para “Hight” e o 

“Multipath Reduction”. Confirme as 

configurações clicando em . 

Figura 155 - Advnaced 

 

 

Clique na aba “RTK” para configurar o 

acesso ao servidor NTRIP do IBGE. A 

conexão será feita com a rede Wi-fi ao 

qual a coletora está conectada, por issona 

opção “device” deve estar selecionado 

“Data Collector Internet”. Em “Network” 

selecione NTRIP e em “Port”>“Data”. 

Agora clique no ícone  da linha 

“Network”. 

Figura 156 - RTK 
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Para ter acesso direto a estação IFSC do 

IBGE, faça a configuração exatamente 

como mostra a Figura 157. 

Figura 157 – NTRIP Broadcasters 

 

 

A senha para o usuário agrimensura é 

ifscntrip, como mostra a Figura 158. 

Figura 158 – Senha NTRIP 
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Ao confirmar as configurações clicando 

em , espere alguns instantes para que 

a conexão seja feita. Perceba que o ícone 

 indica que a conexão foi bem 

sucedida. Caso não for, clique sobre o 

ícone para tentar novamente. 

Figura 159 – Conexão ao servidor NTRIP 

 

 

Agora é possível prosseguir para o 

levantamento dos pontos de interesse, 

para isso vá em “Survey” > “Store 

Points”, como mostra a Figura 160. 

Figura 160 - Survey 
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A tela de medição padrão do SurvCE é 

mostrada ao lado. Neste caso, a 

ambiguidade ainda não foi solucionada 

por isso o status de “Autonomous”, firme 

o bastão e aguarde alguns instantes. 

Figura 161 – Tela de levantamento 

 

 

Após esperar a solução fixa, os pontos 

podem ser coletados. Para isso, basta 

clicar em  para que o programa grave 

as suas coordenadas. Caso a altura do 

bastão seja alterada, ela pode ser 

informada no canto inferior direito 

. 

Figura 162 – Solução fixa 

 



103 
 

 

Confirmar se é a mesma tela já 

apresentada antes. 

Figura 163 -  

 

 

Para exportar o arquivo de pontos, feche 

a tela de levantamento e volte a aba 

“File” > “Import/Export”, como mostra a 

Figura 164. 

Figura 164 – Import/Export 

 


