
LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO – GEOLAB - UDESC 

     

 

 

 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS PARA A 

OPERAÇÃO DO RECEPTOR 

GNSS TOPCON HIPER LITE + 

 

 

 



LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO – GEOLAB - UDESC 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Flavio Boscatto. Manual de Procedimentos para a Operação do Receptor 
GNSS Topcon Hiper Lite +. Florianópolis, 2008  
 
Laboratório de Geoprocessamento – UDESC/FAED 
 
Florianópolis, 2008 



MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A OPERAÇÃO DO APARELHO GNSS TOPCON HIPER LITE+ 
GEOLAB – UDESC/FAED 

  1   

ÍNDICE 

LISTA DE FIGURA _________________________________________________________________2 

1. INTRODUÇÃO ___________________________________________________________________3 

1.1. OBJETIVO _____________________________________________________________________3 

2. CONHECENDO O EQUIPAMENTO ________________________________________________3 

2.1. VISUALIZAÇÃO GERAL ___________________________________________________________3 

3. CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO _______________________________________________5 

3.1. INTRODUÇÃO __________________________________________________________________5 

3.2. CUIDADOS COM A MALA__________________________________________________________5 

3.3. CUIDADOS COM O BASTÃO ________________________________________________________5 

3.4. CUIDADOS GERAIS COM OS RECEPTORES _____________________________________________6 

3.5. CUIDADO COM OS FIOS E CABOS ____________________________________________________6 

3.6. CUIDADO COM O CONTROLADOR DE DADOS ___________________________________________6 

3.7. CUIDADOS COM AS ANTENAS ______________________________________________________7 

4. BOTÕES BÁSICOS DO EQUIPAMENTO ____________________________________________7 

4.1. BOTÃO DE LIGA E DESLIGA________________________________________________________7 

4.2. BOTÃO DE GRAVAÇÃO ___________________________________________________________8 

5. PORTAS DE COMUNICAÇÃO _____________________________________________________8 

6. CONFIGURAÇÃO DOS RECEPTORES _____________________________________________9 

7. MÉTODOS DE LEVANTAMENTO_________________________________________________12 

7.1. MÉTODO ESTÁTICO ____________________________________________________________12 

7.2. ELABORAÇÃO DA MONOGRAFIA DE PONTOS__________________________________________14 

7.3. MÉTODO RTK ________________________________________________________________14 

8. DESCARREGAR DADOS _________________________________________________________16 

8.1. DESCARREGANDO OS DADOS NO PCCDU ___________________________________________16 

8.2. CONFIGURAR A OBRA ___________________________________________________________17 

9. IMPORTAR, PROCESSAR E ANALISAR OS DADOS ________________________________20 

9.1. PROCESSAMENTO DE DADOS _____________________________________________________20 

9.2. ANALISE DOS RESULTADOS ______________________________________________________22 

9.3. EMITIR RELATÓRIOS ____________________________________________________________23 

9.4. EXPORTAR DADOS PROCESSADOS__________________________________________________24 

10. DESCARREGAR DADOS DO MÉTODO DE LEVANTAMENTO RTK _________________25 



MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A OPERAÇÃO DO APARELHO GNSS TOPCON HIPER LITE+ 
GEOLAB – UDESC/FAED 

  2   

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS_______________________________________________26 

12. ANEXOS ______________________________________________________________________27 

 

 

Lista de Figura 

FIGURA 1:ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM OS RECEPTORES TOPCON – (A) BASE NIVELANTE, (B) TRENA 

(C) CONTROLADOR DE DADOS.______________________________________________________3 

FIGURA 2:VISUALIZAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO. __________________________________________4 

FIGURA 3:FOTO DO NÚMERO DE SÉRIE DO RECEPTOR. _________________________________________4 

FIGURA 4:TELA DE CONEXÃO DO APARELHO _______________________________________________10 

FIGURA 5:CONFIGURAÇÃO DO RECEPTOR – CONFIGURATION – RECEIVER OU CTRL+V ______________10 

FIGURA 6:TELA DE CONFIGURAÇÃO DO APARELHO __________________________________________11 

FIGURA 7:TELA PARA CONFIGURAR O NOME DO ARQUIVO QUANDO GRAVADO. _____________________11 

FIGURA 8:ESQUEMA GERAL DE UM LEVANTAMENTO DE DADOS PÓS-PROCESSADOS _________________13 

FIGURA 9:MAPA DAS BASES RBMC, SEGUNDO O IBGE. ______________________________________13 

FIGURA 10: PRINCIPAIS TELAS DA CONFIGURAÇÃO DA OBRA NO MÉTODO RTK ____________________15 

FIGURA 11:TELA DO FILE MANAGER _____________________________________________________17 

FIGURA 12:TELA DE ABERTURA PARA UTILIZAÇÃO SEM A CHAVE DE LICENÇA _____________________18 

FIGURA 13:TELA PARA A CRIAÇÃO DA OBRA OU ABERTURA DE UMA EXISTENTE. ___________________18 

FIGURA 14:TELA DE CONFIGURAÇÃO DA OBRA. _____________________________________________19 

FIGURA 15:TELA PRINCIPAL DO PROGRAMA TOPCON TOOLS. __________________________________19 

FIGURA 16: TELA DE IMPORTAÇÃO DE DADOS ______________________________________________21 

FIGURA 17: TELA TOPCON TOOLS COM O VETOR E OS PONTOS _________________________________21 

FIGURA 18:EXEMPLO DE VETOR PROCESSADO COM SOLUÇÃO FIXA (COR VERDE) ___________________22 

FIGURA 19:RELA DOS SATÉLITES RASTREADOS _____________________________________________23 

FIGURA 20: TELA DE EMISSÃO DE RELATÓRIO. _____________________________________________24 

FIGURA 21: TELA DE EXPORTAÇÃO DOS DADOS. ____________________________________________24 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A OPERAÇÃO DO APARELHO GNSS TOPCON HIPER LITE+ 
GEOLAB – UDESC/FAED 

  3   

1.Introdução 

1.1.Objetivo 

O objetivo do manual de operação do receptor GNSS Topcon Hiper Lite + é fornecer as 

informações básicas para a utilização do equipamento, bem como os cuidados que devem ser 

tomados nos trabalhos de campo e escritório. 

2.Conhecendo o Equipamento 

2.1.Visualização geral 

A Figura 1 mostra uma visualização dos acessórios básicos para a utilização dos 

receptores GNSS. A Figura 2 mostra uma visualização geral do equipamento e seus principais 

botões, portas de comunicação com o computador e luzes que são acesas durante a operação. 

 
Figura 1:Acessórios que acompanham os receptores Topcon – (A) Base nivelante, (B) trena (C) 

Controlador de dados. 
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Figura 2:Visualização geral do equipamento. 

 

Cada receptor possui um número de série, esse número é identificado pelo controlador 

de dados no momento da conexão. Existe uma etiqueta com o número de série na parte de 

baixo do receptor, conforme mostra a Figura 3. O número está escrito depois das letras S/N . 

 
Figura 3:Foto do número de série do receptor. 
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3.Cuidados com o Equipamento 

3.1.Introdução 

Por se tratar de um aparelho de trabalho de campo, o equipamento é resistente, no 

entanto, se deve ter cuidados com todos os componentes do mesmo. Estão descritos a seguir 

os principais cuidados com os equipamentos. 

3.2.Cuidados com a mala 

A mala do equipamento deve estar sempre fechada, mesmo quando os receptores 

estão em uso. Os principais motivos são:  

• Não pegar umidade no interior da mala e posteriormente oxidar componentes 

do receptor; 

• Evitar a entrada de sujeira e poeira em excesso dentro da mala, e  

• Evitar que pessoas que passam próxima da mala não se aproveitem de 

oportunidades para levar “emprestado” algum item que dentro dela possa 

estar.  

3.3.Cuidados com o bastão 

O bastão que é utilizado nas medições é bastante resistente e leve. O material do 

bastão é fibra de carbono, o custo do bastão é alto e para que os levantamentos sejam precisos 

o bastão necessita estar sempre reto.  

Apesar de ser de um material bem resistente deve-se evitar sentar em cima do bastão 

ou colocar peso em cima do mesmo. Ao transportar o bastão verificar as acomodações do 

mesmo, dentro do carro ou qualquer outro tipo de transporte. A ponta do bastão é bastante 

pontiaguda e pode machucar alguma pessoa em caso de acidente, portanto o bastão deve ser 

transportado com a ponta para baixo e não para frente. Os cuidados com o bastão servem 

também para os tripés e bipés. 
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3.4.Cuidados gerais com os receptores 

Os principais cuidados com os receptores são: 

3.4.1.Ao retirar da mala 

Cuidado ao retirar o equipamento da mala, verifique se as mãos não estão molhadas ou 

escorregadias para que o aparelho não caia no chão. Quando estiver carregando o receptor 

evite se desconcentrar com outras coisas até que o aparelho esteja seguro. 

3.4.2.Ao colocar no bastão 

Ao colocar o aparelho no bastão, o mesmo deve estar seguro em uma das mãos e a 

outra mão deve girar o bastão, ou seja, quem gira é o bastão e não o receptor. 

3.4.3.Ao colocar no tripé 

O bastão é utilizado no receptor rover, para a base é utilizado um tripé e uma base 

nivelante. Antes de carregar o aparelho para o tripé, verifique se todas as peças já estão 

encaixadas e se está tudo pronto para colocar o receptor. Inclusive o tripé e a base nivelante já 

podem estar prontos para receber o receptor. 

3.5.Cuidado com os fios e cabos 

Os fios e cabos do aparelho devem ser cuidadosamente guardados e se possível em 

uma outra mala. Os cabos as vezes são caros e não devem ser dobrados com força e não 

devem estar em locais que danifiquem os mesmos. 

Cuidado com as pontas dos cabos e os plugs que são ligados aos receptores para 

comunicação, a danificação desses componentes pode trazer problemas e avarias ao cabo. 

Atenção para não perder nenhum cabo. 

3.6.Cuidado com o controlador de dados 

O controlador de dados tem uma proteção de plástico resistente, todavia não se deve 

abusar dessa proteção. Sempre utilizar o controlador preso ao bastão ou utilizar em dupla, um 

no bastão e outro no controlador. 
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O controlador não possui cabo de conexão com os receptores, a comunicação é 

realizada via Bluetooth, isso auxilia os trabalhos de campo, porém há uma distancia máxima de 

alcance que é cerca de dez metros. 

 O controlador é a prova d`água e se for utilizado em dias de chuva ou muito úmidos 

deve ser seco antes de guardar na capa e posteriormente na mala. 

3.7.Cuidados com as antenas 

Os receptores devem ser utilizados sempre com as antenas, mesmo no caso que não 

for utilizado o método RTK, que necessita de comunicação via rádio. As antenas devem ser 

guardadas com cuidado na mala e rosqueadas e desroqueadas do receptor com atenção. 

4.Botões Básicos do Equipamento 

4.1.Botão de liga e desliga 

O botão de liga deve ser pressionado e segurado por alguns segundos até a luz de 

liga/desliga fique acesa. No mesmo botão o receptor é desligado da mesma forma que é ligado. 

Existe um modo de hibernação para os receptores serem desligados e não consumirem 

bateria. Para realizar essa operação o receptor deve estar ligado, os passos são: 

• Pressionar o botão liga/desliga (verde) ao mesmo instante do botão de 

gravação (Fn). 

• Segurar os dois botões 

• Aguardar acender as duas luzes verdes (continuar pressionando os botões) 

• Aguardar as luzes alaranjadas 

• No momento em que aparecer as luzes vermelhas soltar os botões 

simultaneamente 

• Para religar o receptor no modo de hibernação pressionar o botão RESET 
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4.2.Botão de gravação 

O botão utilizado para gravar os dados é o Fn e deve ser pressionado por alguns 

segundos até que acenda a luz de gravação. No método RTK a gravação é opcional, uma vez 

que os dados ficam gravados no controlador de dados e posteriormente descarregados em um 

computador.  

5.Portas de Comunicação 

As principais portas de comunicação do receptor são as portas: 

• Serial 

• USB 

• Energia elétrica (para carregar as baterias) 

É de estrema importância não colocar o cabo de energia elétrica na porta de USB, isso 

fará com que a placa queime e o custo para o concerto é altíssimo. Para tentar solucionar o 

problema de ter duas portas com a mesma entrada e ao lado uma da outra, a porta USB o 

fabricante colocou uma capa de metal, portanto se não estiver ocorrendo nenhuma conexão via 

USB essa capa de estar no local protegendo a porta. 

Os pinos dos cabos utilizados para comunicação devem ser retirados com cuidado, 

antes de puxar o pino, o mesmo deve ser pressionado para frente para destravar e depois 

puxado no sentido de retirada. 
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6.Configuração dos Receptores 

Os receptores podem ser configurados antes de sua utilização, a configuração pode ser 

modificada sempre que houver necessidade ou desejo. Os receptores são configurados através 

do programa PCCDU. Os passos para a configuração estão descritos a seguir. 

• Abrir o programa PCCDU 

• Conectar o receptor (Ligado) 

• Escolher entre porta serial ou USB, dependendo do cabo utilizado (Figura 4) 

• Irá abrir a tela da Figura 5 

• Escolher a opção configuration e depois receiver 

• Irá abrir a tela da Figura 6 

• Na aba general na opção Mask degree colocar o número 5, pois o ângulo de 

mascara poderá ser configurado no processamento dos dados. 

• Na aba MINTER na opção File name prefix, colocar o nome de seu gosto, 

todavia pode ser utilizado o número de série do receptor 

• Para finalizar clicar em Ok. 
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Figura 4:Tela de conexão do aparelho 

 
Figura 5:Configuração do receptor – configuration – receiver ou CTRL+V 
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Figura 6:Tela de configuração do aparelho 

 
Figura 7:Tela para configurar o nome do arquivo quando gravado. 
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7.Métodos de levantamento 

Conhecendo os tipos de medições e a finalidade do levantamento de informações, 

devemos conhecer o método de levantamento que será realizado. Seguem os principais 

métodos de levantamento. 

7.1.Método Estático 

O método estático é utilizado para o transporte de coordenadas. Para realizar esse 

método pode-se utilizar um dos receptores como base, que deve ser ocupado um ponto com 

coordenada conhecida, e outro receptor como rover. Outra opção caso não exista nenhum local 

com coordenada conhecida próximo ao local do levantamento , é utilizar a RBMC1. Dessa forma 

o tempo de rastreio é maior, mas pode-se utilizar os dois receptores como rover, uma vez que 

a RBMC será a base. 

Os dados no método estático são pós-processados e não existe a necessidade de usar o 

controlador. Os dados serão gravados no receptor e posteriormente descarregados no PC. Um 

esquema de pós processamento pode ser visualizado na Figura 8. O método estático é utilizado 

para transporte de coordenadas para diversas finalidades como: implantação de uma rede, 

pontos para georreferenciamento e ortorretificação de imagens, pontos de controle de 

qualidade do material cartográfico entre outros.  

Para que os dados coletados em campo tenham uma organização, uma planilha modelo 

de anotação de campo está nos anexos desse manual, juntamente com um modelo de 

monografia de pontos. Todos os pontos levantados devem ter uma monografia para a sua 

posterior identificação e utilização. No próximo sub-capítulo estão descritos os procedimentos 

para a elaboração da monografia de pontos. 

 

                                                

1 Rede Brasileira de Monitoramento contínuo (L1/L2) www.ibge.gov.br - geociências 
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Figura 8:Esquema geral de um levantamento de dados pós-processados 

 
Figura 9:Mapa das bases RBMC, segundo o IBGE. 
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7.2.Elaboração da monografia de pontos 

Na monografia de pontos devem constar os seguintes itens: 

• Localização geral 

• Duas fotografias (tomar 4 fotos e escolher as duas melhores) 

• Modelo e marca do receptor 

• Tipo da antena utilizada 

• Coordenadas geodésicas 

• Coordenadas UTM 

• Datum (SIRGAS 2000 e SAD 69) 

• Precisões horizontais e verticais 

• Descrição do ponto (tipo de materialização do ponto) 

• Nome do ponto 

As monografias de pontos devem estar junto dos relatórios de processamento de dados, 

que serão vistos no capítulo de Processamento de Dados. 

Também se houver necessidade as coordenadas podem ser exportadas para um arquivo 

vetorial. 

 

7.3.Método RTK 

O método RTK necessita do uso do coletor de dados. Os dados ficam gravados no 

próprio coletor e quando é configurada a obra é necessário o aviso de utilização do método 

RTK. Portanto, é utilizado o programa TopSurv que já deve estar instalado no controlador de 

dados. Um item importante para o levantamento no método RTK é a possibilidade de controlar 

as medições de pontos somente fixo e determinar uma precisão para as coordenadas 

levantadas.  



MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A OPERAÇÃO DO APARELHO GNSS TOPCON HIPER LITE+ 
GEOLAB – UDESC/FAED 

  15   

7.3.1.Configuração da Obra no método RTK 

Na configuração de obra do RTK é necessária a escolha do método de levantamento. 

Existem duas opções para o método RTK, a primeira é My RTK na PP e a segunda é My RTK 

(Figura 10 A). 

A opção My RTK and PP, além de gravar os dados no controlador grava também os 

dados nos receptores, essa função é importante para quando há necessidade de ter os dados 

brutos do levantamento. A opção My RTK grava os dados somente no controlador, as duas 

opções tem a mesma forma de levantamento, porém no momento de iniciar a base e o rover 

deve ser pressionada a tecla Star Log para o método My RTK and PP (Figura 10 C). 

 
Figura 10: Principais telas da configuração da obra no método RTK 
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7.3.2.Coleta de dados no método RTK 

A coleta de dados no método RTK é iniciada após a configuração da obra. Os passos 

são os seguintes. 

� Com a obra aberta ir em cima a esquerda e habilitar o bluetooth; 

� Fazer a comunicação com a base, ir em MED, INICIAR BASE informar as 

coordenadas e clicar no botão de iniciar base; 

� Desabilitar o bluetooth e reabilita-lo; 

� Fazer a comunicação com o Rover, para coletar os dados ir em MED e depois e 

TOPO. Ao chegar ao ponto clicar em INICIAR. 

8.Descarregar dados 

Para descarregar os dados do levantamento no método estático, é necessário utilizar o 

programa PCCDU para baixar os dados e o programa Topcon Tools para processar os dados. 

Para descarregar os dados de levantamento no método RTK é necessário utilizar o 

programa Topcon Link ou o Topcon Tools com a chave do serial number. 

8.1.Descarregando os dados no PCCDU 

Ao término do levantamento de dados conectar o receptor no computador e abrir o 

programa PCCDU. 

Os passos são: 

• Abrir o PCCDU 

• Clicar em Arquivo (File), 

• Gerenciador de arquivos – (File Manager) 

• Na aba donwload path, escolher  destino do arquivo, 

• Na aba Download file clicar no arquivo e depois em dowload (Figura 11). 
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Figura 11:Tela do File Manager 

8.2.Configurar a obra 

Para levantamento que necessitam de pós-processamento como o estático, é 

necessária a utilização do software Topcon Tools. O software importa os arquivos que são 

descarregados dos equipamentos através de outro programa o PCCDU. Nesse caso o PCCDU é 

utilizado somente para salvar os dados do receptor em um diretório específico no PC. 

Ao iniciar o programa uma obra deve ser configurada com os parâmetros exigidos por 

uma norma ou pela finalidade do levantamento. Os procedimentos são: 

• Abrir o programa 

• Se não tiver a chave de licença, usar o modo Demo, que processa 5 pontos por 

vez. 

• Ao iniciar o programa criar uma nova obra 

• Colocar nome e diretório para salvar 

• Você pode editar as configurações existentes e alterar Datum, projeção e 

precisões do levantamento 
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Figura 12:Tela de abertura para utilização sem a chave de licença 

 

 

 
Figura 13:Tela para a criação da obra ou abertura de uma existente. 
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Figura 14:Tela de configuração da obra. 

 

 
Figura 15:Tela principal do programa Topcon Tools. 
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9.Importar, Processar e Analisar os 

Dados 

9.1.Processamento de Dados 

O processamento de dados será realizado para os métodos de levantamento estático e 

stop and go, nesse caso os dados devem ser importados para o Topcon Tools como visto no 

capítulo anterior e seguir os  passos abaixo: 

• Abrir o Topcon Tools, 

• Se não tiver a chave de licença e for processar menos de cinco pontos escolher 

Modo Demo 

• Criar uma obra (Job) ou abrir uma existente 

• Importar os dado em Job – Import ou F3 

• Após importar todos os dados definir a base como controle no campo da tabela 

com o nome – Control 

• Colocar as coordenadas da base (Aba pontos) 

• Definir modelo da antena para os arquivos importados (aba ocupação GPS) 

• Definir altura da antena para os arquivos importados (aba ocupação GPS) 

• Informar se a altura é inclinada ou vertical (aba ocupação GPS) 

• Lembre-se que as coordenadas inseridas na base devem estar na mesma 

projeção e Datum da obra. 

• Para processar clicar em F7 
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Figura 16: Tela de importação de dados 

 

 

 
Figura 17: Tela Topcon Tools com o vetor e os pontos 



MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A OPERAÇÃO DO APARELHO GNSS TOPCON HIPER LITE+ 
GEOLAB – UDESC/FAED 

  22   

 

 

9.2.Analise dos resultados 

Os principais itens para a análise dos resultados são; 

• O tipo de solução; 

• Precisão vertical; 

• Precisão horizontal. 

Na aba Obs GPS na coluna Tipo de solução, verificar se a solução é Fixa. A solução Fixa 

é um resultado confiável, pois a coleta de dados foi realizada em tempo adequado, em 

condições adequadas e o processamento resolveu todas as ambigüidades.  

Se o tipo de solução for flutuante será necessária uma avaliação da importância e 

finalidade da coleta do ponto, no entanto esse resultado não apresenta uma solução confiável. 

Na aba Pontos, estão apresentadas as coordenadas e as precisões verticais e 

horizontais. 

 
Figura 18:Exemplo de vetor processado com solução Fixa (cor verde) 
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Figura 19:Rela dos satélites rastreados 

9.3.Emitir relatórios 

O relatório pode ser configurado para que apresente os dados necessários para o seu 

trabalho. O programa traz algumas opções pré-configuradas, mas elas podem ser alteradas. 

Para emitir os relatórios basta clicar em Relatório no menu principal. 

Vamos configurar um relatório personalizado do levantamento estático e que foi 

processado com ponto base localizada na Eletrosul. 
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Figura 20: Tela de emissão de relatório. 

9.4.Exportar dados processados 

Para exportar os dados processados basta clicar em Obra e depois Exportar ou em F4. 

 
Figura 21: Tela de exportação dos dados. 
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10.Descarregar Dados do Método 

de Levantamento RTK 

Para descarregar os dados do controlador é necessário o software ActiveSync para que 

haja a comunicação entre o controle e o PC. 

 Para descarregar os dados, abrir o programa Topcon Link (ou Topcon Tool) e seguir os 

passos abaixo: 

� Arquivo 

� Importar de instrumento 

� Buscar o controlador no painel de controle, achar a pasta Dispositivo móvel, 

CFCard, TPS, TopSurv Obras (Jobs) e selecionar a obra; 

� Selecionar um local a ser salvo e Ok. 

Os dados descarregados podem ser exportados para o formato que desejar. É 

importante salientar que para exportar para alguns formatos deve ser informado o código do 

ponto durante a coleta de dados. 
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12.Anexos 
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