
Tutorial – GTR Processor



Modo 1 – Inserindo a Base



1. Na página inicial do GTR 
Processor, clique com o 
botão direito do mouse em 
“Observações”

2. Na janela aberta, clique 
na opção “Importar...”
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3. Procure os arquivos 
que representam os 
pontos coletados

4. Selecione todos os 
pontos e clique em 
“Abrir”

5. Observação:  Esses 
arquivos estarão na 
extensão *.gtr
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Do mesmo modo que a 
importação dos pontos, 
faça a importação da 
base:

6. Novamente, em 
“Observações”, faça a 
importação da base

7. O arquivo deve ser 
do tipo Observação 
RINEX
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8. Clique com o botão 
direito do mouse sobre 
cada ponto e clique em 
“Propriedades...”
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9. Digite a altura da 
antena do GPS em 
“Inclinação”.

10. Clique em “OK”.
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11. Observe que os ícones 
dos pontos coletados e da 
base são diferentes.

O programa entende que 
os pontos coletados 
estavam se movendo numa 
trajetória.

Como os GPS’s foram 
estacionado em cada 
ponto, é necessário alterar 
de “Móvel” para “Estático”.

12. Para isso, selecione 
todos os pontos com o 
ícone do automóvel, e 
clique com o botão direito 
do mouse. Selecione a 
opção “Estático”.
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13. Para processar, clique em 
“Iniciar o processamento 
automático”

14. Aguarde o processamento 
dos dados.
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15. Após o 
processamento, clique 
em “Ajustar a rede”
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16. Clique em “Exibir as 
coordenadas de campo”.

Salve as coordenadas na 
extensão *.txt.

Não se esqueça de nomear 
o arquivo corretamente, 
distinguindo as 
coordenadas de campo 
(pré-processadas) das 
coordenadas processadas.
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17. Clique em “Exibir as 
coordenadas pós-
processadas”.

Salve as coordenadas 
na extensão *.txt.
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18. Para visualizar os 
pontos, clique na aba 
“Visualizar”.

19. Clique em “Plano”.
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20. Clique em 
“Comutar para o modo 
de caixa de zoom”.

21. Selecione a região 
dos pontos coletados.
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22. Se der um zoom na 
região de um ponto, é 
possível saber qual é o 
número do GPS 
estacionado naquele 
ponto.



Modo 2 – Processamento 
Automático



1. Na página inicial do GTR 
Processor, clique com o 
botão direito do mouse em 
“Observações”

2. Na janela aberta, clique 
na opção “Importar...”
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3. Procure os arquivos 
que representam os 
pontos coletados

4. Selecione todos os 
pontos e clique em 
“Abrir”

5. Observação:  Esses 
arquivos estarão na 
extensão *.gtr
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6. Clique com o botão 
direito do mouse sobre 
cada ponto e clique em 
“Propriedades...”
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7. Digite a altura da 
antena do GPS em 
“Inclinação”.

8. Clique em “OK”.
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9. Selecione todos os 
pontos com o ícone do 
automóvel, e clique 
com o botão direito do 
mouse. Selecione a 
opção “Estático”.
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10. Para processar, 
clique em “Iniciar o 
processamento 
automático”

11. Aguarde o 
processamento dos 
dados.

11

10



Quando o 
processamento é feito 
sem inserir uma base 
escolhida, o programa 
processa os dados de 
acordo com a base ...., 
no caso a base 
selecionada pelo 
programa foi a de São 
Carlos, que está há ... 
km do local do 
levantamento. Devido a 
essa distância, muitos 
pontos deram com 
flutuante, ou seja ...


