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TrimbleTrimble ReconRecon

•• TrimbleTrimble ReconRecon je určen pro je určen pro 
profesionální ovládání GPS profesionální ovládání GPS 
přijímačů vpřijímačů v terénu. Svou terénu. Svou 
konstrukcí překonává i ty konstrukcí překonává i ty 
nejtvrdší požadavky. nejtvrdší požadavky. 

•• Dostatečně robustní a Dostatečně robustní a 
přitom velmi kompaktní a přitom velmi kompaktní a 
lehká konstrukce splňuje lehká konstrukce splňuje 
ss rezervou i armádní rezervou i armádní 
specifikace pro vibrace, specifikace pro vibrace, 
pád, teplotní rozsah a pád, teplotní rozsah a 
vodovzdornostvodovzdornost..



•• Základem jednotky je Windows CE Základem jednotky je Windows CE handheldhandheld počítač se špičkovými počítač se špičkovými 
parametry.parametry.

•• Procesor 400 MHz, Intel Procesor 400 MHz, Intel 
•• Operační systém Windows CE.Operační systém Windows CE.netnet
•• 64 MB 64 MB highhigh--speedspeed SDSD--RAM RAM 
•• 128 MB interní 128 MB interní flashflash disk disk 
•• Barevný TFT displej sBarevný TFT displej s podsvícenímpodsvícením, 240 x 320 , 240 x 320 pixelůpixelů
•• 10 hardwarových tlačítek, virtuální klávesnice 10 hardwarových tlačítek, virtuální klávesnice 
•• Hmotnost 0.49 kg včetně baterie Hmotnost 0.49 kg včetně baterie 
•• Rozměry 16.5 x 9.5 x 4.5 cm Rozměry 16.5 x 9.5 x 4.5 cm 
•• Operační teplotní rozsah Operační teplotní rozsah –– 10 až + 60ºC 10 až + 60ºC 
•• Vysoká odolnost proti vodě, pádu, vibracím Baterie pro 15 h nepřVysoká odolnost proti vodě, pádu, vibracím Baterie pro 15 h nepřetržitého etržitého 

provozu provozu 
•• Sériový a USB port Sériový a USB port 
•• 2 2 CompactFlashCompactFlash sloty využitelné např. pro rozšíření paměti nebo sloty využitelné např. pro rozšíření paměti nebo BluetoothBluetooth

komunikaci komunikaci 
•• Bohaté standardní vybavení a softwareBohaté standardní vybavení a software
•• Možnost řízení všech Možnost řízení všech TrimbleTrimble GPS přijímačů (př. GPS přijímačů (př. PathfinderPathfinder PocketPocket, , 

PathfinderPathfinder ProXRProXR…) …) 
•• Možnost instalace uživatelských aplikací a softwaru podle potřebMožnost instalace uživatelských aplikací a softwaru podle potřeb zákazníka zákazníka 
•• TrimbleTrimble ReconRecon je nejen bezkonkurenční řídící jednotkou GPS, ale stejně je nejen bezkonkurenční řídící jednotkou GPS, ale stejně 

dobře může sloužit jako univerzální polní počítač pro nejširší rdobře může sloužit jako univerzální polní počítač pro nejširší rozsah terénních ozsah terénních 
prací.prací.



Software Software TerraTerra SyncSync

•• aplikace firmy aplikace firmy TrimbleTrimble pro sběr a zpracování měřených dat z GPS pro sběr a zpracování měřených dat z GPS 
přímo v terénupřímo v terénu

•• použití ve všech kapesních počítačích PDA s operačním systémem použití ve všech kapesních počítačích PDA s operačním systémem 
Windows CEWindows CE

•• snadný převod měřených dat do počítače pomocí programu GPS snadný převod měřených dat do počítače pomocí programu GPS 
PathfinderPathfinder OfficeOffice

•• možnost zapisování bodů, linií a polygonů, možnost tvorby atribumožnost zapisování bodů, linií a polygonů, možnost tvorby atributů tů 
přímo v terénupřímo v terénu

•• možnost volby řady souřadných systémů a transformacímožnost volby řady souřadných systémů a transformací



Ukázka uživatelského rozhraní programu Ukázka uživatelského rozhraní programu 
TerraTerra SyncSync



GPS GPS PathfinderPathfinder OfficeOffice

•• zpracovatelský software určený ke komunikaci s GPS přístroji zpracovatelský software určený ke komunikaci s GPS přístroji 
TrimbleTrimble

•• umožňuje zpracování a úpravu dat převzatých z GPS stanic, editacumožňuje zpracování a úpravu dat převzatých z GPS stanic, editaci  i  
bodů nových a editaci atributů bodů nových a editaci atributů 

•• snadný převod dat a komunikace s GPS přístrojisnadný převod dat a komunikace s GPS přístroji
•• hlavní výhodou možnost volby řady souřadných systémů včetně hlavní výhodou možnost volby řady souřadných systémů včetně 

souřadného systému Ssouřadného systému S--JTSK, možnost editace nových souřadných JTSK, možnost editace nových souřadných 
systémůsystémů

•• automatické přepočítávání souřadnic při převodu na jiný souřadnýautomatické přepočítávání souřadnic při převodu na jiný souřadný
systémsystém

•• možnost exportu i importu dat z řady typů souborů (např. možnost exportu i importu dat z řady typů souborů (např. ShapefileShapefile, , 
DXF, DGN, Access, včetně vektorových souborů DXF, DGN, Access, včetně vektorových souborů IdrisiIdrisi))

•• možnost vložení rastrového souboru jako pozadí (možnost vložení rastrového souboru jako pozadí (ortofotoortofoto, rastrové , rastrové 
mapy), při převodu do GPS stanice mapy), při převodu do GPS stanice –– přesná lokalizace měřeného přesná lokalizace měřeného 
bodubodu



GPS GPS PathfinderPathfinder Office Office -- ukázkaukázka



Export dat z programu GPS Export dat z programu GPS PathfinderPathfinder
Office do Office do IdrisiIdrisi

•• software GPS software GPS PathfinderPathfinder officeoffice umožňuje přímý export naměřených dat umožňuje přímý export naměřených dat 
do vektorového souboru do vektorového souboru IdrisiIdrisi

•• vzniklý vektorový soubor je však ve formátu pro starší 16 bitovévzniklý vektorový soubor je však ve formátu pro starší 16 bitové IdrisiIdrisi
•• pro zobrazení je nutné převést tento formát do 32 bitové verze fpro zobrazení je nutné převést tento formát do 32 bitové verze funkcí unkcí 

IdrisiIdrisi filefile conversionconversion (16/32) (16/32) 
•• po konverzi je již možné převedený soubor zobrazit, avšak buď chpo konverzi je již možné převedený soubor zobrazit, avšak buď chybou ybou 

exportu programu GPS exportu programu GPS PathfinderPathfinder officeoffice nebo chybou konverze přímo v nebo chybou konverze přímo v 
IdrisiIdrisi dojde ke ztrátě většiny atributů, kromě souřadnic jednotlivých dojde ke ztrátě většiny atributů, kromě souřadnic jednotlivých 
bodůbodů

•• pro transformaci dat tak zůstává nejvhodnější metodou import pro transformaci dat tak zůstává nejvhodnější metodou import 
měřených bodů z jiného typu souboru měřených bodů z jiného typu souboru –– nejlépe ze nejlépe ze shapefileshapefile, kdy , kdy 
nedochází ke ztrátě atributůnedochází ke ztrátě atributů



Konverze ze 16 bitového Konverze ze 16 bitového IdrisiIdrisi



Import ze Import ze shapefileshapefile
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