
Bendra informacija atnaujinto LitPOS tinklo vartotojams 

 

1. Informuojame, kad nuo 2015 m. yra visiškai atnaujintas LitPOS tinklas.  

2. Pakeisti kompiuteriniai serveriai į naujus. Windows Server 2012, 64bit, SQL DB. 

3. „Veidrodinis“ serveris. Esant atnaujinimo darbams vartotojai nukreipiami į pastarąjį. 

4.  Imtuvai Trimble NetR9 

 440 lygiagrečių kanalų. Kam tiek? 

 Palaiko: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, 

SBAS palydovų sistemas. 

 Imtuvas turi vidinę bateriją (dingus elektrai veikia 

15 val.). 

 El. sąnaudos tik 3.8 W. 

 Galima konfigūruoti iki 50Hz duomenų saugojimo 

dažnį (spec. projektams). 

 SSD vidinė atmintis kaupti rezerviniams 

duomenims. 

 Imtuvas reguliariai informuoja operatorių apie 

būseną (pvz. sujudinta antena). 

 Naujos GNSS Choke Ring antenos. Palaiko visus GNSS signalus, padidintas jautrumas, 

sumažinta atspindžių įtaka (angl. multipath).  

 Gaubtai antenoms (apsauga nuo sniego, lietaus). 

5. Programinė įranga Trimble Pivot Platform 

 Nauja PĮ paremta 10 metų Trimble patirtimi vystant  

referencinių stočių sprendimus. 

 Modulinė PĮ. LitPOS 2 įsigyta ir instaliuojama tik dalis 

galimų modulių. 

 Duomenys SQL duomenų bazėje. 

 VRS algoritmas palaiko GPS L2C, L5. Bei GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, IRNSS.  

 Palaiko naujausius pataisų formatus. RTCM 3.2, CMRx ir pan.  

 CMRx 40-50% kompaktiškesnis formatas nei RTCM 3.x ar CMR/CMR+ ir apie 8 kartus 

kompaktiškesnis nei RTCM 2.x.  CMRx formatas specialiai optimizuotas Trimble GNSS 

imtuvams. (greitis, mažesnis duomenų srautas į roverį, mažesnė sąskaitą iš mobilaus 

tinklo operatoriaus). 

 Galimi įvairūs pataisų siuntimo variantai:  

- vartotojas jungiasi prie konkrečios stoties 

- vartotojui parenkama artimiausia stotis 

automatiškai (ang. multistation) 

- VRS – arti vartotojo (apie 10 m. atstumu) 

sukuriama virtuali referencinė stotis.  

 Aibė įrankių administratoriui konfigūruoti PĮ, 

pačius imtuvus, stebėti tinklo būseną, valdyti 

vartotojus ir t.t. 

http://www.trimble.com/infrastructure/netr9-gnss-reference-receiver.aspx?dtID=overview&
http://www.trimble.com/infrastructure/GNSS-choke-ring-antenna.aspx?dtID=overview&
http://www.trimble.com/infrastructure/pivot-platform.aspx?dtID=overview&


 Neribotas vartotojų skaičius, iki 1000 lygiagrečių 

vartotojų prisijungimų skaičius (šiandieninis tinklo 

apkrovimas apie 100 vartotojų vienu metu). 

 Web puslapyje realiu laiku vartotojas gali matyti 

(dar priklauso kaip LitPOS administratorius 

sukonfigūruos) stočių būseną, istorinius būsenos 

duomenis, stočių 2D poziciją nurodytuose laiko 

intervaluose, jonosferos aktyvumą, IRIM/GRIM 

(angl. Ionospheric Residual Integrity Monitoring / 

Geometric Residual Integrity Monitoring) – 

istorinis ir esamas jonosferos aktyvumas, bei 

paklaida - įtaka GPS pozicijai. 

 Statinių GNSS duomenų parsisiuntimas RINEX, T02 ar kitu formatu. Įvairiais užduotais 

datos bei dažnio intervalais. Parsisiųsti galima bet kokios fizinės stoties (ar kelių vienu 

metu) duomenis arba virtualios stoties duomenis, t.y. nurodote koordinates ar nurodote 

pele ant žemėlapio, kuriai pozicijai sugeneruoti statinius duomenis. Kai duomenys 

paruošti gaunate e-laišką apie tai iš serverio (vėlgi priklauso kaip adminai sukonfigūruos). 

 Koordinačių išskaičiavimas iš statinių duomenų. Atvirkštinis procesas, į serverį nusiunčiat 

statinius RINEX duomenis ir gaunate koordinates su skaičiavimų ataskaita. Visiškai naujas 

Trimble Pivot Platform modulis – pirmoji Trimble instaliacija ir buvo padaryta Lietuvoje. 

 Vartotojų valdymas. Struktūra: 

Įmonė/vartotojas/instrumentas 

(login). Galite web puslapyje matyti 

savo prisijungimus, slaptažodžius. 

Matyti kada buvo matuota su kokiu 

prisijungimu. Matyti jums suteiktas 

prenumeratas (VRS, statiniai 

duomenys, ir kitas suteiktas 

paslaugas).  

 RSS feed. Galimybė prenumeruoti administracijos ir serverio siunčiamas žinutes. 

 Web puslapis ir vartotojo aplinka aibe kalbų tame tarpe LT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trimble GPS/GNSS imtuvų su Trimble Access programine įranga nustatymas 

darbui atnaujintame LitPOS tinkle 

 

Pastabos: 

1. Imtuvas turi būti neprisijungęs prie Litpos tinklo; 

2. Naujas Litpos tinklo ip adresas: 195.182.72.152; 

3. Skirtingos versijos Trimble Access programinės įrangos meniu gali minimaliai skirtis; 

4. Vartotojų slaptažodžiai nepakitę; 

5. Dėl techninių nesklandumų kai kurių vartotojų pasijungimo duomenys galėjo būti 

nesuimportuoti, todėl nepavykus prisijungti prie naujos sistemos praneškite el. paštu 

litpos@geoportal.lt sistemos administracijai (VĮ „GIS-Centras“); 

6. Įrangos teikėjas UAB „InfoEra“; 

7. Šiuo metu, nauja programinė įranga veikia testavimo režimu, todėl pastebėjus kokias nors 

klaidas ar matavimo netikslumus, prašome pranešti el. paštu litpos@geoportal.lt; 

8. GLONASS palydovų sistemos signalai priimami ir apdorojami, tačiau RTK pataisų transliavimas 

bus aktyvuotas artimiausiu metu. 

 

 

Įjungus Trimble valdiklį (Trimble 
TSC3/Slate/Tablet PC) Trimble Access lauko 
matavimų programa įsijungia automatiškai. 

 

<<Nustatymai>> 

mailto:litpos@geoportal.lt
mailto:litpos@geoportal.lt


 

<<Matavimų stiliai>> 

 

<<Kopijuoti>> 
 
Jūsų patogumui kopijuojame seną 
pasijungimo prie Litpos tinko stilių, kad kuo 
mažiau reikėtų įvesti naujų nustatymų. 
Pastaba: pasijungimo stiliaus pavadinimas 
gali skirtis 

 

Įrašome naują pasijungimo stiliaus 
pavadinimą pvz. Litpos 2. 
 
<<Enter>> ir <<Priimti>> 



 

Pažymime naują pasijungimo stilių  
Litpos 2. 
 
 

 

<<Redaguoti>> 

 

Pasirinkti transliavimo formatą: VRS (CMR) 
 
Atversti trečią puslapį spaudžiant <<1/3>> 



 

Pažymėti L5, L2C ir GLONASS langelius. 
 
<<Priimti>> 
 
Pastaba: skirtingų modelių Trimble 
instrumentuose šie nustatymai gali skirtis. 
 

 

Pažymėti <<Roverio radijas>>. 
 
 

 

Spausti rodyklėlę 



 

Pažymime esamą veikiantį profilį ir 
spaudžiame: 
 
<<Kopijuoti>> 

 

Laukelyje Pavadinimas įrašome naują GNSS 
profilio pavadinimą. Jūsų aiškumui siūlome 
pavadinime įrašyti žodį Litpos2.  
 
Pastaba: pavadinimas matavimų kokybei 
įtakos neturi. Kitų nustatymų nekeisti. 
 
Atversti antrą puslapį spaudžiant <<1/3>> 

  

 

Identifikacijos pavadinimas: VRS_CMRx. 
NTRIP vartotojo vardas: lieka nekeistas. 
Pastaba: vartotojo vardas ir slaptažodis yra 
skirtingas ir unikalus visų Litpos tinklo 
vartotojų. 
 
Atversti trečią puslapį spaudžiant <<2/3>> 



 

NTRIP slaptažodis: lieka nekeistas. 
Pastaba: NTRIP slaptažodis yra skirtingas ir 
unikalus visų Litpos tinklo vartotojų. 
 
Įrašomas naujas IP adresas: 
195.182.72.152 
 
<<Enter>>  
<<Išsaugoti>>   
<<Priimti>> 
 

 

<<Priimti>> 

 

<<Priimti>> 



 

<<Išsaugoti>> 

 

<<Atgal>> 

 

Uždarome langą paspaudę <<X>> 



 

Pastaba: naujas pasijungimo stilius 
aktyvuosis sukūrus naują darbą. 
 
<<Pagrindiniai matavimai>> 

 

<<Darbai>> 

 

<<Naujas darbas>> 



 

Įrašome naują darbo pavadinimą ir 
pasirenkame šabloną Topo. 
 
<<Enter>> 

 

<<Matuoti>> 

 

Pasirenkame naują pasijungimo stilių: 
Litpos 2. 
 
 



 

<<Matuoti taškus>> 

 

 
Vyksta Jungimasis prie Litps 2 tinklo. 
 
 
Pastaba: Trimble imtuvas turi būti 
lauke/sekti bent 5 palydovus. 
 

 

Jeigu viską atlikote tinkamai – akimirksniu 
išskaičiuojama tiksli RTK pozicija. 
 
 

 
Dėl papildomos informacijos kreipkitės: 

UAB InfoEra  
S. Žukausko g. 17, LT-08234, Vilnius 

Tel.: (8 5) 278 84 56 
El. paštas: trimble@infoera.lt 
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