
Робота з програмою RTNFriend (в. 1.25)

* Як працює   RTK   мережа   в будь-якому місці її покриття
* Вимірювання приймачами:Leica GGxx, Emlid Reach RS, South S660, 

приймачами на базі плат Novatel (Sokkia, Leica),
                  інші приймачі

* Розбивка
* Навігація
* Перетвореня координат між різними ситемами
*       Обернена геодезична задача
* Ввід точок вручну, з файлів   in4, xml, txt, csv
* Експорт точок
* Робота з СК63 для великих територій та меленьких територій
* Пошук на карті
* Робота з картою   Google

Як працює RTK мережа в будь-якому місці її покриття      [   зміст   ]

Перед довгим чи навіть коротким переїздом до нового місця роботи добре 
знати наперед чи там буде працювати мережа, чи буде мережний розвязок 
(VRS, MAC) чи посто мережа “замкне” вас на найближчу станцію, яка там 
буде віддаль до тої станції. Ви будете точно значи чи можна розраховувати 
на RTK в тому місці чи ні. Отримайте відповіді на ці запитання вже зараз, 
коли ви ще вдома, скориставшись додатком RTNFriend. 

1 Натиснути та 
утримувати палець 
на карті щоб 
створити точку в якій
цікавить статус 
мережі

2 Створиться точка 
виберіть її

4 Виберіть RTN 
Статус та зєднайтесь
з RTK мережею, 
виберіть точку 
монтування та не 
вводьте радіус

5 Почекайте 10 сек. 
щоб побачити всі 
повідомлення мережі.
Збережіть 
натиснувши дискету

Тепер проаналізуємо стан мережі на наступній сторінці



Взнаємо яка віддать до найблишчої бази
(віртуальної чи реальної)

Виберіть в списку 
точку аку ви 
створили та Станцію 
яку додаток зберіг з 
статусу мережі

Тепер натисніть на 
Карту, бачимо що 
VRS розвязку немає а
віддаль до бази 18 км

Бувають випадки 
коли мережа навіть 
не зможе дати одно-
базовий розвязок

Якщо мережа генерує
корекційну сітку це 
видно графічно, в 
цих межах можна 
працювати в СК63

Вимірювання приймачами Leica GG02Plus, GG03, GG04      [   зміст   ]

Вам потрібно скачати та встановити додаток Leica Zeno Connect з Play 
Маркет  та налантувати його на вашу RTK мережу, це перша дія, ця 
інструкція буде оновлена інформацією тро те як це зробити. Наступні кроки
такі: 

Android 6.xx Android 4.xx
Зайдіть в 
налаштування 
виберіть Параметри 
розробника*

иберіть Вибрати 
програму для 
фіктивних 
місцезнаходжеть

Тепер виберіть Zeno 
Connect та 
перезавантежте ваш 
пристій

Зайдіть в 
Налаштування → 
Параметри 
розробника* → 
відмітьте Фіктивні 
місцезнаходження

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leica.zenoconnect&hl=uk


*Якщо на вашому пристрої немає Параметри розробника в 
налаштуваннях тоді зайдіть в Налаштування →  Про проистрій → 
натисніть на Номер складання приблизно 5-10 разів.

Тапер запускаємо додаток і вибираємо в ньому Режим → RTK
Ровер вибираємо 
Location manаger 
зверніть увагу на 
точнісь вона має бути
1-2 см             

Якщо потагнути Zeno
Connect вниз точнісь 
має приблизно 
співпадати

ВАЖЛИВО !!!
обовязково вкажіть з 
якою із RTK мереж 
звязаний Zeno 
Connect. Якщо 
мережі з якою 
звязаний Zeno 
Connect тут немає 
зайдіть в Режим: RTN
Статус натисність 
круглу кнопку “play” 
та додайте мережу, 
обовязково 
натисність після 
цього [ЗЄДНАТИ] щоб
протестувати чи 
правильно ви ввели 
дані.

Розбивка      [   зміст   ]
Розбивка точок: зайдіть в список та виберіть лише одну точку, вибрати 
точку можна і з Карти, під час вімірювать Режимі RTK ви побачите 
розбивочні елементи до точки. 
Розбивка ліній: якщо вибрати в Списку чи на Карті лише дві точки то в 
режимі RTK ви побачите розбивочні елементи по відношенню лінії

Навігація      [   зміст   ]
Робиться в  Режимі RTK - Ровер Location Manager яккщо немає 
підключеного через Zeno Connect приймача Leica Ggxx. Додаток бере 
автоновні координати із внутрішнього GNSS модуля вашого пристрою і 
показуватиме вам приблизні координати і розбивочні елементи до точки чи
лінії будуть такж з грубою точністю 5-10м

Перетвореня координат між різними ситемами      [   зміст   ]
Коли ви вводите точки вручну чи з файлуб чи коли міряєте приймачами 
Leica Ggxx, чи в режимі грубої навігації, додаток намагаються перетворити 
ті кооддинати в систему ETRS89. Внутрішньо всі точки завжди збережені в
одній системі координат ETRS89. Тому так легко перетворити їх в буть яку
іншу систему координат, просто виберіть яка вам подобається і все.



Ввід точок вручну, з файлів in4, xml, txt, csv      [   зміст   ]
Увага зпочатку обовязково виберіть ту систему координат в якій ви будете
вводити точки, чи вручну чи з файлів. Межете вибирати декілька файлів 
відразу головне щоб всі вони були в тій ситемі координат яку ви вибрали. 

Виберіть систему 
координат в які ви 
бедети вводити точки
Система координат

Натисніть на 
піктограму точка, 
зявиться таке меню, 
ввдотьте вручну або 
виберіть з фіайлв

Виберіть файли in4, 
xml, txt, csv

Експорт точок      [   зміст   ]
Просто виберіть ситему координат яка вам подобається, виберіть точки зі

списку якими ви хочете з кимось поділитись і написніть піктограму
поділитись (рогатку) так як показано зверху з ліва, і відішліть координати
чи емейлом, чи смскою, вайбером.... чим завгодно. Якщо ви завантажуєте

точки в системі СК63 з in4 чи xml додаток сам висначить ситему координат,
тому якщо ви забули вказати СК63 то нічого чтрашного не станеться.

Робота з СК63 для великих територій      [   зміст   ]
Під час імпорту точок, коли додаток не знаходить корекційних сіток RTCM 
1023 в базі даних проекту, він конвертує в ETRS89 приблизно з точністю 1-
3 м. Для навігації, для пошуку ділянки в полі цієї точності витарчає.
Для того щоб імпртувати координати в ситемі СК63 точно, для розбивки, 
потрібно мати корекційні 1023 сітки закачані з RTK мережі, тому імпорт 
відбувається в 2 етапи:



Перший етап Другий етап

Завантажуємо точки 
з файлу in4 і 
вибираємо одну 
точку на яку ми 
скачаємо 
статустмережі

Статус мережі на 
вибрану точку 
качаємо так як було 
написано в самому 
першому пункті з 
радіусом = 0

А тепер знову 
повторюємо імпорт 
того ж самого файлу
і бачимо наскільки 
точні координати 
відрізняються від 
приблиних

Ви ніколи не 
перепутаєте які 
координати точні а 
які приблизні — 
додаток позначить 
навіть застереже під 
час розивки 

Може виникнути ситуація коли однієї корекційної сітки замало, додаток 
мож автовматично закачувати багато сіток для цього потрібно вказати 
радіус

Під зас запиту 
статусу мережі 
вкажіть радус

Тепер довго чекаємо,
не портайте екран 
під час закчування.

... отримуємо 9 
корекційних сіток 
тепер завантажуємо 
всі наші файли 



Вимірювання приймачами Emlid Reach RS      [   зміст   ]
Налаштуємо блютуз Налаштуємо вхідний потік

Налаштуємо вихідний потік

В RTN Friend:

1.  
2. 
3. 

Дочекайтесь 
ініціалізації та 
міряйте.



Програма може працювати з іншими приймачами які зконфігуровані як 
мережні ровери що приймають дані з бази через блютуз та віддають 
інформацію про розвязок через блютуз в форматі NMEA в повідомленнях 
$GPGGA та $GPGST або $GLGST або GNGST

Вимірювання приймачами South S660      [   зміст   ]
Вимірювання виконуюються так само як і з приймачем Emlid Reach RS. 
South S660 виводить дані в іншому форматі ніж NMEA. Формат дуже 
подібний до NMEA, контрольні суми рахуються так само, такий собі 
китайський варіант NMEA. Спробуйте цю програму з іншими приймачами 
South — є шанс що запрацює. S660 не має веб інтерфейсу, але 
налаштований я мережний ровер, тому ніяких додаткових налаштувань не 
потрібно. Приймач South S660P має веб інтерфейс, зконфігуруйте його як 
мережний ровер.

Приймачі на базі плат Novatel (Sokkia, Leica)  [   зміст   ]
Має працювати із будь-якою моделлю від цих та інших виробників що

використовують плати Novatel.

1. Спочатку 
зв'яжіться з вашим 
приймачем через 
блютуз. Нічого 
більше не робіть 
поки не появиться 
символ “квадратик”
тут. Після появи 
“квадратика” 
натисніть тут щоб 
налаштувати 
праймач.

2. Тепер натисніть 
[Відіслати] та 
закрийте цей 
діалог. Ви побачите
що RTNFriend почне
отримувати дані з 
приймача, з яким 
ви з'єднані. Якщо 
це не сталось, 
повторіть цей крок.

Робота з іншими приймачами
Для роботи з буть-яким іншим приймачем, приймач має бути налаштований таким 
чином:

1 щоб він приймав базові дані через блютуз та
2 віддавав RTK розвязки назад через той самий блютуз відсилаючи 
повідомлення $GPGGA and $GPGST or $GLGST or GNGST адо специфічні для South 
повідомлення $PSIC PST. (Звичайно що двійкові повідомлення Novatel також 
підтримуються.)

Якщо будь-який RTK приймач ви можете налаштувати таким чином  - цей 
додаток працюватиме з ним. Мені відомо що деякі із плат Hemisphere по 
замовчуванню вже сумісні з  RTNFriend. У більшості випадків вам буде потрібна 
якась конфігураційна програма для вашого приймача але, багато сучасних 
приймачів мають веб-інтерфейс для їхнього налаштування. Планується додати 
більше прймачів, які б додаток підтримував. Напишіть мені який у вас приймач, 



якщо він не підтримується на  rtnfriend@gmail.com

Пошук на карті      [   зміст   ]

1 Введіть назву
2 Скористайтесь 
підказкою, 
натисніть
3 Незабудьте 
натиснути кнопку 
пошуку !!!

4 Виберіть з 
результатів пошуку
відповідне 
георафічне місце та
програма покаже 
його на карті

Робота з картою Google      [   зміст   ]

Через нову політику Google стосовно використання їхніх карт в додатках, RTN 
Friend більше не викоритовує карт Google. Якщо на ваш обєкт немає якісних карт, 
які використовує додаток RTN Friend, то ви можети перейти в додаток Google Map 
автоматично з додатка RTN Friend робиться це так, як показано на наступній 
сторінці.

1 Виберіть тільки 
одну точку з 
вашого обєку та 
натисніть 

2 Маскимально 
збільшіть тут
3 Виберіть шар 
Супутник

4 Обовязково 
торкніться карти 
десь у вільноміу 
місці від об'єктів

5 Карта 
збільшиться

mailto:rtnfriend@gmail.com

