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GeoMax X-Pole
Warunki pra-
cy geodety 
bywają na 
tyle trudne 
do przewi-
dzenia, że 
zwykle warto 
mieć ze so-
bą w terenie 
zarówno ta-
chimetr, jak 
i odbiornik 
satelitarny. 
Ciekawym 
rozwiązaniem 
integrują-
cym te dwa 
instrumenty 
jest system  
X-Pole marki 
GeoMax.
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Damian czekaj

J ak czytamy na stronie fir-
my Geoline, autoryzowa-
nego dystrybutora Geo-

Max w Polsce, X-Pole łączy 
w sobie zalety systemów TPS 
(tachimetrycznego) i GNSS, 
zwiększając wydajność i ela-
styczność pracy w terenie. 
Jest to rozwiązanie przystoso-
wane do obsługi przez jedną 
osobę, składające się z tachi-
metru Zoom90, dowolnego 
odbiornika marki GeoMax 
(Zenith 35 Pro, Zenith 25 Pro 
lub Zenith 15), tyczki z pryz-
matem 360º umożliwiającej 
również montaż anteny GNSS 
oraz kontrolera z oprogramo-
waniem. Sercem tego zesta-
wu jest integrująca go apli-
kacja X-PAD, która pozwala 
na łatwe przełączanie między 
dwoma trybami pomiarowy-
mi (TPS i GNSS). Ale po kolei.

lPierwsze wrażenie
Główne pomiary testowe 

(połowa września) wykonaliś-
my w okolicach skrzyżowania 
ulic Narbutta i Sandomier-
skiej, a następnie Ronda ONZ 
w Warszawie. Po centrowaniu 
i spoziomowaniu tachimetru 
oraz założeniu nowej pracy 
w X-P A D-zie przyszedł czas 
na nawiązanie. Współrzęd-
ne stanowiska swobodnego 
wyznaczyliś my, nawiązując 
się do trzech punktów pomie-
rzonych satelitarnie. Wyglą-
dało to w następujący sposób: 
odchodziliś my kilkadziesiąt 
metrów od tachimetru z tycz-
ką z zamontowaną anteną 
i pryzmatem, wyzwalaliśmy 
pomiar GNSS, a następnie ta-
chimetryczny (Zoom90 przez 
cały czas śledził cel) – wszyst-
ko z poziomu tabletu z zain-
stalowanym oprogramowa-
niem X-PAD.

W naszym przypadku był 
to tablet Panasonic FZ-B2, ale 
aplikacja X-PAD dostępna jest 
na urządzenia mobilne z sys-
temami Windows i An droid, 
tak więc do pomiarów może-
my wykorzystać nawet włas-
ny smartfon i nie musimy 
kupować specjalnego kontro-
lera. Wszystkie pomiary (wy-
konane zarówno za pomocą 

odbiornika GNSS, jak i tachi-
metru), a także dane dotyczą-
ce stanowiska, nawiązań itp. 
przechowywane są w jednym 
miejscu – w pamięci kontro-
lera. X-PAD to intuicyjne 
rozwiązanie z bogactwem 
ułatwiających pracę funkcji 
pomiarowych, z których tyl-
ko niewielką część zdążyliś-
my w czasie testów poznać.

lrobot na pokładzie
Jak przystało na prawdzi-

wego „robotyka”, tachimetr 
Zoom90 wyposażony został 
w serwomotory xMotion (ich 
sprawność zwiększono o 20% 

w stosunku do poprzedniego 
modelu z  serii Zoom) oraz 
technologię STReAM360, 
z którą wiąże się kilka przy-
datnych funkcji. Scout to ska-
nowanie całego obszaru pracy 
w ciągu kilku sekund w ce-
lu znalezienia reflektora po-
miarowego (zasięg do 300 m 
na pryzmat 360º). TRack za-
pewnia stałe śledzenie pry-
zmatu po jego odnalezieniu 
(zasięg 800 m). Z kolei AiM 
umożliwia precyzyjne ce-
lowanie na pryzmat (zasięg 
1000 m). Dzięki tym funkcjom 
tachimetr bez trudu znajdo-
wał nas w terenie. Szczegól-

nie istotna jest funkcja TRack, 
która umożliwia szybki po-
miar kolejnych punktów bez 
zbędnych przestojów. Instru-
ment jest w stanie śledzić cel 
poruszający się z prędkością 
nawet do 90 km/h w odległoś-
ci 100 m.

Oczywiście może się zda-
rzyć, że przyjdzie nam wy-
konywać pomiary np. na pla-
cu budowy, gdzie znajduje 
się więcej reflektorów (za-
montowanych na stałe na 
budynkach i służących do 
badania przemieszczeń). Jak 
wtedy instrument odnajdzie 
ten właściwy cel? Rozwiąza-
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nia w takiej sytuacji są dwa. 
Możemy sami – z poziomu  
X-PAD-a – zgrubnie wycelo-
wać lunetą na interesujący 
nas pryzmat lub „zawierzyć” 
odbiornikowi GNSS. Po na-
wiązaniu stanowiska i uak-
tywnieniu odpowiedniej 
funkcji tachimetr zacznie 
śledzić cel po współrzędnych 
anteny zamontowanej tuż nad 
pryzmatem. Jest to dużo szyb-
sze i pewniejsze rozwiązanie. 
Aby skutecznie naprowadzić 
tachimetr na cel, wystarczy 
pomiar GNSS z metrową do-
kładnością wykonany nawet 
w trudnych warunkach (np. 
przy znacznie ograniczonym 
horyzoncie).

Opisując tachimetr robo-
tyczny Zoom90, warto jeszcze 
wspomnieć o jego podstawo-
wych parametrach. Instru-
ment dostępny jest w trzech 
wersjach o  dokładnościach 
pomiaru kąta wynoszących: 
1̋ , 2˝ lub 5̋  (my testowaliś my 
model 2 -sekundowy). W try-
bie standardowym zasięg po-

miaru odległości na lustro to 
3500 m (dokładność: 1 mm + 
1,5 ppm; czas pomiaru: 0,8 s), 
a w trybie long – 10 000 m 
(5 mm + 2 ppm; 2,5 s). Zasięg 
w trybie bezlustrowym wyno-
si 1000 m.

lPikieta za pikietą
Po wyznaczeniu współ-

rzędnych stanowiska mogliś-
my przystąpić do pomiaru 
pikiet. W testach, poza tachi-
metrem Zoom90, wykorzysta-
liśmy zintegrowany z nim od-
biornik GeoMax Zenith35 Pro 
wyposażony w płytę główną 
NovAtel OEM7 śledzącą aż na 
555 kanałach sygnały: GPS, 
GLONASS, Galileo, BeiDou 
oraz SBAS. Dokładność po-
miaru w trybie RTK to 8 mm 
+ 1 ppm w poziomie i 15 mm 
+ 1 ppm w pionie. Instru-
ment oferuje m.in. funkcję 
DynDNS pozwalającą zdalnie 
konfigurować odbiornik oraz 
nadawać korekty do maksy-
malnie 10 odbiorników ru-
chomych. Zenith35 Pro dys-

ponuje także technologią 
Tilt&Go do pomiarów przy 
wychylonej tyczce (o której 
za chwilę).

Po szybkiej inicjalizacji od-
biornik dobrze poradził sobie 
w ciasnej mokotowskiej za-
budowie, łapiąc fiksa nawet 
w pobliżu kilkukondygna-
cyjnych budynków (z czym 
trudności miała część innych 
testowanych wcześniej przez 
redakcję GEODETY odbiorni-
ków). Również w okolicach 
Ronda ONZ, w cieniu ponad 
100-metrowych wieżowców, 
gdzie przenieśliśmy się na 
ostatnią część testów, instru-
ment działał bez zarzutu.

Bardzo przydatną funkcją 
w pomiarze GNSS okazała się 
możliwość automatycznego 
blokowania tych pomiarów, 
które nie spełniają określo-
nych parametrów dokładnoś-
ciowych. Takie zabezpiecze-
nie pozwala uniknąć głupich 
błędów spowodowanych np. 
rutyną czy roztargnieniem. 
Po wykonaniu 100 prawidło-
wych pomiarów GNSS za sto 
pierwszym razem możemy 
przeoczyć wyświetlaną na 
kontrolerze informację o zbyt 
dużym błędzie i wcis nąć przy-
cisk „Pomierz”. X-PAD chroni 
nas przed taką wpadką. 

Kolejnym, nawet bardziej 
znaczącym rozwiązaniem 
jest funkcja RTK Safe. Dzia-
ła ona w ten sposób, że współ-
rzędne danego punktu są za-
pisywane tylko wtedy, gdy 
instrument dwukrotnie zła-
pie fiksa, a wykonane pomia-
ry okażą się ze sobą zgodne.

Komfort pracy jest nie do 
przecenienia, ale co z do-
kładnością pomiarów? Rów-
nież w tej dziedzinie X-P ole 
się broni. Różnice między 
współrzędnymi pikiet po-
mierzonymi tachimetrycz-
nie i za pomocą odbiornika 
GNSS lokowały się na pozio-
mie 2-4 cm. Biorąc pod uwagę 
trudny teren badań, uznaje-
my to za bardzo dobry wynik. 

Kolejnym testem były po-
miary włazów studzienek 
z  wykorzystaniem obu in-
strumentów. Długoś ci wy-
znaczone taśmą zgadzały się 
z tymi obliczonymi na pod-
stawie współrzędnych TPS 

i różniły o pojedyncze centy-
metry od tych wyznaczonych 
ze współrzędnych GNSS.

lWychylenie i guzik
Druga odsłona naszego te-

stu miała miejsce kilka ty-
godni później, na początku 
października. Tym razem 
chcieliśmy sprawdzić dzia-
łanie technologii Tilt&Go 
(TAG). Testowany przez nas 
odbiornik Zenith35 Pro wypo-
sażony był w 2-osiowy wychy-
łomierz, dzięki któremu nie 
jest konieczna częsta (przed 
każdym pomiarem) kalibra-
cja systemu TAG (choć ta i tak 
trwa zaledwie kilka sekund).

Tilt&Go działa w dwóch 
trybach: TAG-Single – wy-
maga tylko jednego pomiaru 
i działa przy wychyleniu tycz-
ki do 15º, oraz TAG-Dual – na 
jednym punkcie konieczne są 
dwa pomiary przy wychyle-
niu do 30º (dzięki temu wynik 
jest niezależny od lokalnych 
zaburzeń pola magnetyczne-
go spowodowanych np. znaj-
dującymi się w pobliżu meta-
lowymi obiektami).

Za cel do testów obraliśmy 
dwa narożniki budynków, 
których współrzędne wyzna-
czyliśmy w trybie TAG-Dual. 
Praca przebiegła bardzo 
sprawnie, instrument bloko-
wał próby pomiarów, kiedy 
wychylenie tyczki przekra-
czało 30º. Następnie – w ce-
lu kontroli – pomierzyliśmy 
te same narożniki w trybie 
bezlustrowym za pomocą ta-
chimetru Zoom90 (nawiąza-
nego w podobny sposób, jak 
we wrześ niowych testach). 
Otrzymane odchyłki na 
współrzędnych nie przekro-
czyły 7 cm.

W trakcie październiko-
wych pomiarów mieliś-
my także okazję sprawdzić 
w  działaniu hit GeoMaxa 
z tegorocznych targów Inter-
geo – przycisk zdalnego stero-
wania urządzeniami pomia-
rowymi (wymyślenie polskiej 
nazwy dla tego urządzenia 
było przedmiotem ogłoszone-
go przez Geoline konkursu). 
Jest to prosty guzik o średni-
cy ok. 3 cm (można go przy-
czepić do tyczki lub ubrania) 
kompatybilny z  wszystki-
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mi instrumentami GeoMax. 
Z tabletem z zainstalowa-
nym X-PAD-em guzik łączy 
się przez Bluetooth. Za je-
go pomocą wyzwolimy trzy 
wcześniej zdefiniowane dzia-
łania, np. jedno szybkie klik-
nięcie – pomiar, dwa kliknię-
cia – zmiana trybu pomiaru, 
dłuższe przytrzymanie przy-
cisku – przejście do tyczenia. 
Po kilkunastu minutach spę-
dzonych na „zabawie” z gu-
zikiem musimy stwierdzić, 
że jest to naprawdę zmyślne 
urządzenie w wyraźny spo-
sób ułatwiające pracę. Mała 
rzecz, a cieszy i robi różnicę.

lZestaw z możliwościami
GeoMax to marka z głów-

ną siedzibą w Szwajcarii, bę-
dąca częścią grupy Hexagon. 
W Polsce jej autoryzowanym 
dystrybutorem jest firma Geo-
line, która od ponad trzech lat 
współpracuje z GeoMaxem 
i przekonuje polskich geode-
tów do instrumentów tej co-
raz bardziej znanej marki. 
W tym celu organizuje m.in. 
liczne spotkania, jak np. paź-
dziernikowe pokazy w War-
szawie pn. „Odlotowa jesień 
z Geoline”. Przedstawiciele 
firmy podkreślają, że sprze-
dawany przez nich sprzęt 
i  dedykowane oprogramo-
wanie nie odbiegają jakością 
od tego, które znajduje się 
w ofercie bardziej uznanych 
producentów. Dodają także, 
że w przypadku marki Geo-
Max nie dopłaca się za logo 
na obudowie. 

Ale nowe technologie jed-
nak kosztują – zakup pełne-
go zestawu X-Pole to wydatek 
rzędu ok. 80 tys. zł. Za to ku-
pując cały komplet, zaopatru-
jemy się we wszystko, co nie-
zbędne do pracy w  terenie. 
Może nawet zrodzić się pyta-
nie, czy w codziennej pracy 
będziemy w stanie wykorzys-
tać tkwiący w zestawie poten-
cjał. Ale z drugiej strony ze-
staw pozwoli nam oszczędzić 
na czasie i na… pracowni-
kach. Z rozwiązaniem X-Pole 
dużą część prac geodezyjnych 
będziemy mogli wykonać sa-
mi. Propozycja GeoMaxa za-
pewne szczególnie przy-
padnie do gustu geodetom 

prowadzącym jednoosobową 
działalność i chcącym świad-
czyć szeroki zakres usług. 

Gdyby ktoś mnie zapytał, 
jak jednym słowem scha-
rakteryzowałbym pomiary 
w terenie z wykorzystaniem 
X -Pole, odparłbym: wygod-

ne. Możliwość łatwego prze-
łączania się między trybami 
tachimetrycznym i GNSS (to 
tylko jedno uderzenie palcem 
w ekran kontrolera) znacz-
nie przyspieszyła pracę i za-
pobiegła wielu frustrującym 
sytuacjom. Nie musieliśmy 

czekać w nieskończoność, aż 
odbiornik złapie fiksa w pro-
blematycznym miejscu czy 
pieszy zechce odsłonić wi-
zurę – po prostu zmienialiś-
my tryb pomiaru.

Tekst Damian czekaj
Zdjęcia Jerzy Królikowski


