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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις τεχνικές
επεξεργασίας δεδομένων GNSS, με παρουσίαση παραδοσιακών και νέων
μεθόδων, καθώς και της τρέχουσας κατάστασης του σχηματισμού των
δορυφόρων GNSS. Παράλληλα παρουσιάζεται η πλατφόρμα που
δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας η οποία, με χρήση
ελεύθερων λογισμικών τρίτων (TEQC, RTKLIB), παρέχει ένα ολοκληρωμένο
περιβάλλον, φιλικό προς το χρήστη, όπου αξιοποιούνται πλήρως τα
προαναφερθέντα λογισμικά, ενώ παρέχονται και επιπλέον λειτουργίες.
Στο Α’ Μέρος γίνεται η ανάλυση του θεωρητικού υποβάθρου σχετικά με
τις μέχρι τώρα σε χρήση τεχνικές, αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της
δορυφορικής γεωδαισίας, ενώ στο Β’ Μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά η
πλατφόρμα «GNSS ‘L’ GUI».
Αναλυτικότερα όσο αφορά το Α’ Μέρος, στο Κεφ. 1 γίνεται η παρουσίαση
των Παγκοσμίων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (Global Navigation
Satellite Systems – GNSS), τόσο των παραδοσιακών (GPS, GLONASS), όσο
και των ανερχόμενων (Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS), με αναφορά ιστορικών
στοιχείων και παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης των δορυφόρων του
κάθε συστήματος.
Στο Κεφ. 2 παρουσιάζεται η μεθοδολογία καταγραφής και επίλυσης
δεδομένων GNSS, με ανάλυση των παρατηρήσεων που είναι δυνατές σε
μετρήσεις GNSS.
Στο Κεφ. 3 αναλύονται συνοπτικά μερικές από τις κυριότερες πηγές
σφαλμάτων στις μετρήσεις των συστημάτων GNSS.
Στο Κεφ. 4 παρουσιάζεται και αναλύεται η δομή των αρχείων RINEX,
καθώς και ορισμένων συμβατικών αρχείων ανταλλαγής δεδομένων, όπως
έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιούνται από την IGS (International GNSS
Service).
Στο Κεφ. 5 παρουσιάζονται τα ελεύθερα λογισμικά που
χρησιμοποιήθηκαν στην πλατφόρμα «GNSS ‘L’ GUI», (RNXCMP, TEQC,
RTKLIB) για εξοικείωση του χρήστη με τις λειτουργίες τους, αλλά και για
ανάδειξη των διαφορών τους με την προαναφερθείσα πλατφόρμα, μαζί με μια
ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνική επεξεργασία δεδομένων GNSS, PPP (Precise
Point Positioning).
Στο Β’ Μέρος στο Κεφ. 1 προσδιορίζεται το πρόβλημα το οποίο οδήγησε
στην ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας πλατφόρμας, ενώ στο Κεφ. 2
παρουσιάζονται οι στόχοι – υποστόχοι οι οποίοι τέθηκαν με την έναρξη
ανάπτυξής της.
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Στο Κεφ. 3 γίνεται παρουσίαση των προκλήσεων οι οποίες προέκυψαν
κατά τη δημιουργία της πλατφόρμας, καθώς και τεχνική ανάλυση των μεθόδων
ανάπτυξής της.
Στο Κεφ. 4 γίνεται μια παρουσίαση μιας τυπικής ανάλυσης δεδομένων
που μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα από ένα μέσο χρήστη.
Στο Κεφ. 5 αναλύονται τα συμπεράσματα από τη λειτουργία της
πλατφόρμας, καθώς και μελλοντικές αναθεωρήσεις που θα οδηγήσουν στη
βελτίωσή της.

Λέξεις Κλειδιά:
Δορυφορικός Εντοπισμός, Precise Point Positioning, GNSS, GPS, GLONASS,
Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS, RTKLIB, TEQC, Παρατηρήσεις Φάσης,
Παρατηρήσεις Ψευδοαπόστασης, Παρατηρήσεις Doppler, Αρχεία RINEX,
Αρχεία IGS
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Abstract
The present thesis presents the Global Navigation Satellite Systems’
(GNSS) data processing techniques, with the display of both traditional and new
methods, as well as the current GNSS constellation state. At the same time we
present the platform which was developed for the needs of this thesis which,
with the aid of third party developed, open source programs (TEQC, RTKLIB),
offers a complete, user-friendly environment where the aforementioned
programs are being put to full use, while extra capabilities are also available.
In Part A’ we analyze the theoretical background of the traditional
processing techniques, as well as the latest advancements in the area of
Satellite Geodesy, while in Part B’ the platform “GNSS ‘L’ GUI” is being
presented in detail.
More specifically, as long as Part A’ is concerned, in Ch. 1 we present
Global Navigation Satellite Systems – GNSS, both traditional (GPS,
GLONASS) and uprising ((Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS), mentioning
historical facts as well as a current satellite situation review of each system.
In Ch. 2 we present the current methods for storing and processing GNSS
data, analyzing all possible GNSS observations.
In Ch. 3 some of the main error sources in GNSS data processing are
being briefly analyzed.
In Ch. 4 we present the RINEX files structure, as well as some
conventional data exchange files, created and used by IGS (International
GNSS Service).
In Ch. 5 we present the open source programs used by «GNSS ‘L’ GUI»
platform (RNXCMP, TEQC, RTKLIB) in order not only to familiarize the user
with their use, but also to pinpoint their differences with the aforementioned
platform, as well as a brief reference of the PPP (Precise Point Positioning)
GNSS processing method.
In Part B, Ch.1 we define the problem which led to the need of creating
such a platform while in Ch. 2 we present the targets and sub-targets which
were set in the beginning of its development.
In Ch. 3 we present the challenges which came up while developing the
platform, as well as a technical analysis of the methods used for its
development.
In Ch. 4 we present a typical data analysis, which may be performed with
the platform by an average user.
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In Ch. 5 we analyze the conclusions of working with the platform, as well
as future suggestions which will lead to its furthermore development.

Keywords:
Satellite Positioning, Precise Point Positioning, GNSS, GPS, GLONASS,
Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS, RTKLIB, TEQC, Phase Observations, Pseudodistance Observations, Doppler Observations, RINEX Files, IGS Files
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Εισαγωγή
Το βασικότερο αντικείμενο του τοπογράφου μηχανικού έγκειται στην
επιστήμη της Γεωδαισίας. Η Γεωδαισία ως επιστημονικός κλάδος μπορεί να
χωριστεί στις περιοχές της Παγκόσμιας Γεωδαισίας, Ανώτερης Γεωδαισίας και
Τοπογραφίας (Torge, 2000). Αν και υπάρχουν διαφορές στον ορισμό των
παραπάνω περιοχών, εντούτοις το κυρίως πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει η Γεωδαισία είναι κοινό, δηλαδή «η συλλογή παρατηρήσεων με
σκοπό τον προσδιορισμό του σχήματος, του μεγέθους και του πεδίου
βαρύτητας της γης, καθώς και των μεταβολών τους στο χρόνο» (Μπιλλήρης,
2008), ή επεκτείνοντας έναν αρχικό ορισμό του Helmert (Torge, 2000):
«Το πρόβλημα της Γεωδαισίας είναι να προσδιορίσει το σχήμα και το μέγεθος
καθώς και το εξωτερικό πεδίο βαρύτητας της γης (και των άλλων αστρικών
σωμάτων), ως μια συνάρτηση του χρόνου. Επίσης να προσδιορίσει το μέσο
ελλειψοειδές (που προσεγγίζει καλύτερα το σχήμα και το μέγεθος της γης) από
παραμέτρους που προσδιορίζονται πάνω στη φυσική γήινη επιφάνεια ή και έξω
από αυτήν».
Με την ανάπτυξη των συστημάτων GNSS αλλά και των δυνατοτήτων των
υπολογιστών άλλαξε άρδην ο τρόπος και οι μέθοδοι προσδιορισμού των
στοιχείων αυτών, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον σαφής διαχωρισμός από
τις λεγόμενες μεθόδους της κλασσικής γεωδαισίας, με την ταυτόχρονη γέννηση
του τομέα της δορυφορικής γεωδαισίας.
Οι απαιτήσεις λόγω της μορφής των διαθέσιμων δεδομένων αλλά και
περιορισμοί όπως η επιλεκτική διαθεσιμότητα που εφαρμόστηκε κατά τα
πρώτα έτη λειτουργίας του συστήματος GPS (Global Positioning System),
οδήγησαν την επιστημονική κοινότητα στην ανάπτυξη ειδικών μεθόδων και
λογισμικών για την εκμετάλλευση των δεδομένων και την επίτευξη των
επιθυμητών αποτελεσμάτων ικανοποιητικής ακρίβειας.
Τα χρησιμοποιούμενα από την πλειοψηφία των τοπογράφων μηχανικών
λογισμικά είναι εμπορικά, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από εταιρίες κατασκευής
δεκτών GNSS, και παρέχουν στο χρήστη την ασφάλεια ενός σταθερού και
ελεγμένου εργαλείου, το οποίο όμως αφήνει μικρό βαθμό ελευθερίας στο
χρήστη για επέμβαση και εμβάθυνση στο λογισμικό, έχοντας παράλληλα και το
ανάλογο κόστος.
Παράλληλα η επιστημονική κοινότητα ανέπτυξε και λογισμικά ανοικτού
κώδικα, τα οποία εκτελούν πληθώρα λειτουργιών, έχοντας τα πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα του ανοικτού λογισμικού. Η παρούσα διπλωματική εργασία
παρέχει μια σύντομη ματιά σε κάποια από αυτά τα λογισμικά, καθώς και την
ανάπτυξη μιας πλατφόρμας η οποία μειώνει την πολυπλοκότητα των εν λόγω
λογισμικών και τα ενοποιεί σε ένα συγκεντρωτικό γραφικό περιβάλλον χρήστη
(Graphical User Interface – GUI).
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Μέρος Α: Θεωρητικό Υπόβαθρο
1.
Η ανάπτυξη των Παγκοσμίων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης
(GNSS)

1.1 GPS

Εικόνα 1: Επίσημο έμβλημα του GPS
(Πηγή: Wikipedia.org)

Ως αρχή της εποχής των Παγκοσμίων Δορυφορικών Συστημάτων
Πλοήγησης (Global Navigation Satellite Systems – GNSS) μπορεί να θεωρηθεί
το 1973. Τότε στο αμερικανικό Πεντάγωνο ελήφθη η απόφαση για την
ανάπτυξη ενός συστήματος δορυφόρων για αμυντικούς σκοπούς (αρχικά με το
όνομα DNSS – Defense Navigation Satellite System), που μετονομάστηκε
αργότερα στο σημερινό GPS (Global Positioning System), το οποίο θα
αντικαθιστούσε τα μέχρι τότε σε χρήση συστήματα δορυφόρων TRANSIT,
SECOR (Sequential Collation of Range), Timation (Time Navigation), καθώς
και το πρόγραμμα 621Β της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με χρήση της
τεχνολογίας και της εμπειρίας που είχε αναπτυχθεί από τη λειτουργία των
συστημάτων αυτών.
Από το 1978 έως το 1985 εκτοξεύθηκε η πρώτη γενιά δορυφόρων του
GPS (Block I), με την πρώτη εκτόξευση επιχειρησιακού δορυφόρου να γίνεται
τον Φεβρουάριο του 1978. Η έναρξη εκτόξευσης των δορυφόρων γενιάς Block
II έγινε το 1989, και ακολούθησαν οι επόμενες, βελτιωμένες γενιές όπως
φαίνεται στον Πίνακα 1. Παρά το γεγονός ότι ήδη από το Δεκέμβριο του 1993
υπήρχαν 24 επιχειρησιακοί δορυφόροι γενιάς Block II, το GPS δεν κρίθηκε
επισήμως σε επιχειρησιακή ετοιμότητα πριν από τον Απρίλιο του 1995 (R.
Sturdevant, 2007).
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Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση κατάστασης δορυφόρων GPS
(Πηγή δεδομένων: Wikipedia.org)

Το σήμα των δορυφόρων του GPS εκπέμπεται σε δύο συχνότητες, την L1
στα 1575.42 MHz και την L2 στα 1227.6 MHz, με τα σήματα να κωδικοποιούνται
με χρήση της τεχνικής Πολλαπλής Πρόσβασης με Διαίρεση του Κώδικα (Code
Division Multiple Access – CDMA), όπου το εκπεμπόμενο μήνυμα
κωδικοποιείται με μια ψευδοτυχαία (pseudo-random – PRN) ακολουθία, η
οποία είναι διαφορετική για κάθε δορυφόρο. Ο δέκτης πρέπει να διαθέτει τη
δυνατότητα να αναγνωρίσει τον PRN κωδικό που είναι ανατεθειμένος σε κάθε
δορυφόρο για να μπορεί να επαναδημιουργήσει το κωδικοποιημένο σήμα και
μέσω της διαφοράς των χρονομέτρων δορυφόρου – δέκτη να μπορεί να
υπολογίζει τη λεγόμενη ψευδοαπόσταση από το δορυφόρο στο δέκτη.
Προσφάτως (2010) η νέα γενιά δορυφόρων του GPS (Block IIF), έχει τη
δυνατότητα να εκπέμπει σε μια νέα συχνότητα, την L5 στα 1176.45 MHz,
αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες παρεχόμενης ακριβείας, αλλά και
διασφαλίζοντας την προστασία από παρεμβολές, μιας και πρόκειται για
διεθνώς προστατευόμενη συχνότητα της αεροπλοΐας.
Η φέρουσα συχνότητα L1 διαμορφώνεται με δύο κώδικές, τον ευρείας
λήψης (Coarse Acquisition – C/A) μήκους 1023 chips όπου εκπέμπονται
1.023*106 chips το δευτερόλεπτο, και τον ακριβή (Precise - P) μήκους 2.35*1014
chips όπου εκπέμπονται 10.23*106 chips το δευτερόλεπτο, ενώ στη συχνότητα
L2 εκπέμπεται μόνο ο P κώδικας. Ο C/A κώδικας είναι διαθέσιμος για πολιτική
χρήση, ενώ ο P είναι κρυπτογραφημένος και προορίζεται αποκλειστικά για
στρατιωτική χρήση (Δ. Δεληκαράογλου, 2005).
Οι δορυφόροι του GPS περιστρέφονται σε 6 τροχιακά επίπεδα, σε ύψος
20180 km από την επιφάνεια της Γης, με κλίση 55ο ως προς το επίπεδο του
Ισημερινού, και εκτελούν μία περιστροφή ανά 11h58m00s (Δ. Δεληκαράογλου,
2005).
Το GPS χρησιμοποιεί το WGS’84 (World Geodetic System 1984) ως
πλαίσιο αναφοράς και τις μετέπειτα εκδόσεις του, από τις οποίες η G1150
προσεγγίζει το ITRF2000 σε επίπεδο cm. Η υλοποίηση του WGS’84 έγινε
αρχικά με επίγεια σημεία αναφοράς των οποίων οι συντεταγμένες
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προσδιορίστηκαν με παρατηρήσεις μέσω των δορυφόρων TRANSIT. Τα
στοιχεία του WGS’84 είναι:
Μεγάλος ημιάξονας της έλλειψης α = 6378137.0m
Επιπλάτυνση f = 1/298.257223563
Γωνιακή ταχύτητα της γης ωΕ = 7292115.0 *10-11 rad/s
Μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα το 1983, οι αρχές των ΗΠΑ
αποφάσισαν να διαθέσουν τα δεδομένα του GPS για χρήση από πολίτες μόλις
αυτό έφτανε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, διατηρώντας, όπως αναφέρθηκε,
έναν κώδικα (P κώδικας) για στρατιωτική αποκλειστικά χρήση (μη εξαπάτηση
– Anti-spoofing). Η εξασφάλιση ότι τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούταν από
πιθανούς αντιπάλους των ΗΠΑ, έγινε εφαρμόζοντας την πολιτική της
Επιλεκτικής Διαθεσιμότητας (SA - Selective Availability), υποβαθμίζοντας
σκοπίμως την δυνατή ακρίβεια εντοπισμού στο διαθέσιμο για χρήση σήμα, έως
το 2000.
Γι’ αυτό το λόγο η επιστημονική κοινότητα ανέπτυξε τεχνικές βελτίωσης
της ακρίβειας που μπορούσαν να επιτευχθούν με ένα μόνο δέκτη GPS, όπως
η χρήση ζεύγους δεκτών με χρήση ενός από αυτούς ως βάση και τοποθέτησή
του σε σημείο γνωστών συντεταγμένων, τεχνικές διαφορικού GPS (DGPS) και
Συστήματα Ενίσχυσης Ευρείας Περιοχής (Wide Area Augmentation System –
WAAS). Η εποχή ανάπτυξης του συστήματος κατά τη διάρκεια του Ψυχρού
Πολέμου και o ανταγωνισμός στην νέα τότε διαστημική εποχή οδήγησαν την
τότε ΕΣΣΔ στην ανάπτυξη ενός ανάλογου συστήματος.
Τελικά οι πιέσεις της διεθνούς, επιστημονικής και όχι μόνο, κοινότητας, οι
ολοένα αναπτυσσόμενες τεχνικές βελτίωσης, η συνειδητοποίηση της
εμπορικής χρησιμότητας του συστήματος και η άνοδος πιθανών
ανταγωνιστικών συστημάτων, μαζί με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου οδήγησαν
στην άρση της Επιλεκτικής Διαθεσιμότητας από πλευράς ΗΠΑ, το 2000.
1.2 GLONASS

Εικόνα 2: Επίσημο έμβλημα του GLONASS
(Πηγή: transitiva.com)
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Η ΕΣΣΔ ως υπερδύναμη της εποχής είχε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας
του ’60 δορυφόρους σε τροχιά (σύστημα Tsiklon) για την πλοήγηση των
εξοπλισμένων με βαλλιστικούς πυραύλους υποβρυχίων της. Η απόφαση για τη
δημιουργία του ενιαίου συστήματος πλοήγησης GLONASS (GLObal
NAvigation Satellite System) ελήφθη το 1976. Η 1η εκτόξευση δορυφόρων
έλαβε χώρα το 1982, ενώ το σύστημα έφτασε σε πλήρη λειτουργική μορφή το
1995. Λόγω πολιτικών και οικονομικών αιτιών, δεν είχε την ταχεία ανάπτυξη
του GPS, όμως με αύξηση της χρηματοδότησης και σχεδιασμό νέων
δορυφόρων κατά τη δεκαετία του 2000 (GLONASS-M), έφτασε στην πλήρη
κάλυψη αρχικά της Ρωσίας (2010) και στη συνέχεια πλήρη παγκόσμια κάλυψη
(2011) με την ύπαρξη 24 λειτουργικών δορυφόρων. Η πολιτική της Ρωσίας στα
πρώτα έτη λειτουργίας ήταν η αποκλειστικά στρατιωτική χρήση, όμως από το
2007 οι περιορισμοί για τη χρήση του συστήματος έχουν αρθεί και είναι πλήρως
ελεύθερο για χρήση από τους πολίτες, με τη διατήρηση φυσικά ενός κώδικα
ακριβείας (P κώδικα) για στρατιωτική χρήση.
Περίοδος
Αποτυχίες Λειτουργικοί Παροπλισμένοι
Υπό
Εκτοξεύσεις
Εκτόξευσης
Εκτόξευσης Δορυφόροι
Δορυφόροι
Σχεδιασμό
GLONASS I
1982-1985
10
0
0
10
GLONASS IIa 1985-1989
9
0
0
9
GLONASS IIb 1987-1988
12
6
0
6
GLONASS IIv 1988-2005
56
0
0
56
GLONASS M
200145
6
23
14
7
GLONASS -K1
20112
0
1
0
11
GLONASS -K2
20183
Σύνολο
134
12
24
95
21
Block

Πίνακας 2: Συνοπτική παρουσίαση κατάστασης δορυφόρων GLONASS
(Πηγή δεδομένων: Wikipedia.org, space.skyrocket.de)

Το GLONASS χρησιμοποιεί δύο συχνότητες (L1/L2) με δύο διαφορετικά
είδη σήματος, το κοινό για πολιτική χρήση και το «ασαφές» (obfuscated) για
στρατιωτική (δηλαδή έχουμε το κοινό σήμα στις δύο συχνότητες L1OF/L2OF
και το κρυπτογραφημένο αντίστοιχα L1SF/L2SF). Αξίζει να σημειωθεί ότι το
σήμα ακριβείας του GLONASS δεν είναι κρυπτογραφημένο, όπως το ανάλογο
του GPS, αλλά σκοπίμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με
αυτό.
Η τεχνική που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του σήματος είναι
διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιεί το GPS, και ονομάζεται Πολλαπλή
Διαμόρφωση με Διαίρεση της Συχνότητας (Frequency Division Multiple Access
– FDMA), όπου στον κάθε δορυφόρο ανατίθεται ελαφρώς διαφορετική
συχνότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με διαμόρφωση των συχνοτήτων ως εξής:
η L1 διαμορφώνεται γύρω από ένα κέντρο ίσο με 1602 MHz + n*0.5625 MHz,
όπου n είναι ένας αριθμός από -7 έως 6 που ανατίθεται σε κάθε δορυφόρο.
Με ανάλογο τρόπο η L2 συχνότητα διαμορφώνεται γύρω από το κέντρο
1246 MHz + n*0.4375 MHz,
όπου το n είναι όπως περιγράφηκε παραπάνω (Δ. Δεληκαράογλου, 2005).
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Από το 2008 άρχισε η διερεύνηση της δυνατότητας εκπομπής σήματος
από το GLONASS, διαμορφωμένου με την τεχνική CDMA που χρησιμοποιεί
και το GPS. Οι πρώτοι δορυφόροι που υποστηρίζουν τη διαμόρφωση τέτοιου
σήματος είναι οι κλάσης GLONASS-Μ και αναμένεται να εκπέμπουν στις
συχνότητες L1 = 1600.995 MHz και L2 = 1248.06 MHz από ένα κοινό και ένα
περιορισμένης χρήσης σήμα (L1OC/L1SC και L2OC/L2SC), καθώς και ένα
κοινό σήμα (L3OC) στη συχνότητα 1202.025 MHz.
Η διάρκεια του πολιτικού OF κώδικα του GLONASS είναι 511 chips και
εκπέμπονται 511000 chips ανά δευτερόλεπτο, ενώ ο ακριβής κώδικας (P) έχει
μήκος 5.11*106 chips και εκπέμπονται 5.11*106 chips το δευτερόλεπτο (Δ.
Δεληκαράογλου,2005).
Οι δορυφόροι του GLONASS περιστρέφονται μια φορά ανά 11h15m40s
και βρίσκονται σε ύψος 19130 km από την επιφάνεια της Γης, σε τρία τροχιακά
επίπεδα ανά 120ο με κλίση τροχιών ως προς το ισημερινό επίπεδο ίση με 64.8ο.
Η διάταξη αυτή κρίθηκε η καταλληλότερη για την κάλυψη ολόκληρης της
επιφάνειας της Ρωσίας, η οποία περιλαμβάνει εκτάσεις σε ιδιαίτερα μεγάλα
γεωγραφικά πλάτη.
Το πλαίσιο αναφοράς που χρησιμοποιείται από το GLONASS είναι το PZ90 (Parametry Zemli 90), και οι μετέπειτα εκδόσεις του (PZ-90.02 και PZ-90.11).
Η έκδοση PZ-90.02 διαφέρει από το WGS’84 κατά λιγότερο από 40cm, ενώ η
PZ-90.11 βρίσκεται σε συμφωνία με το ITRS (Εποχή 2011.0) σε επίπεδο cm.
Οι παράμετροι μετασχηματισμού από το PZ-90.11 σε διάφορα συστήματα
αναφοράς φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 3.
Από
ΔΧ(m)
PZ-90
-1.443
PZ-90.02 -0.373
GRS2011 0.000
WGS84
-0.013
(G1150)
ITRF08 +0.003

ΔΥ(m)
+0.156
+0.186
+0.014
+0.106

ΔΖ(m) Rx(mas)* Ry(mas) Rz(mas) mo (*10-6)
+0.222
-2.30
+3.54
-4.21
-0.228
+0.202
-2.30
+3.54
-4.21
-0.008
-0.008
-0.562
+0.019
+0.053
-0.0006
+0.022
-2.30
+3.54
-4.21
-0.008

+0.001

0.000

-0.019

+0.042

+0.002

0.000

Πίνακας 3: Στοιχεία μετασχηματισμού πλαισίου αναφοράς PZ-90.11
(Πηγή δεδομένων: V.Vdovin: “National Reference Systems of the Russian Federation,
used in GLONASS”, 2013)

*mas = milliarcsecond
Τα στοιχεία του ελλειψοειδούς που χρησιμοποιεί είναι:
Μεγάλος ημιάξονας της έλλειψης α = 6378136.0m
Επιπλάτυνση: f = 1/298.257839303
Γωνιακή ταχύτητα της γης ωΕ = 7292115.0 *10-11 rad/s
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1.3 GALILEO

Εικόνα 3: Επίσημο έμβλημα του GALILEO
(Πηγή: Wikipedia.org)

Το παγκόσμιο σύστημα ναυσιπλοΐας GALILEO, αποτελεί την προσπάθεια
της ΕΕ να απαντήσει στα συστήματα ναυσιπλοΐας των ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας
(στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια), δημιουργώντας ένα δορυφορικό
σύστημα ναυσιπλοΐας το οποίο, σε αντίθεση με τα λοιπά ήδη υπάρχοντα
συστήματα (GPS, GLONASS, BeiDou), έχει δημιουργηθεί πρωταρχικά για
πολιτική και όχι στρατιωτική χρήση, όπως τα υπόλοιπα.
Συνέπεια αυτού του γεγονότος ήταν η δυσκολία στην εξεύρεση των
ανάλογων πόρων με ένα σύστημα στρατιωτικού ενδιαφέροντος και ύπαρξη
σημαντικών καθυστερήσεων σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Η αρχική
απόφαση ελήφθη το 1999 από τις τρεις χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία) οι
οποίες ενδιαφερόταν πιο πολύ για κάποιο ανάλογο σύστημα και είχαν ήδη
ξεκινήσει μια προεργασία και είναι και οι κύριοι χρηματοδότες της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA - European Space Agency).
Το 2005 εκτοξεύθηκε ο πρώτος δοκιμαστικός δορυφόρος του συστήματος
(τύπου GIOVE - Galileo In Orbit Validation Element), και ακολούθησε ένας
ακόμα το 2008. Μετά από καθυστερήσεις λόγω δυσκολιών στη
χρηματοδότηση, ακολούθησαν τέσσερις δορυφόροι τύπου IOV (In Orbit
Validation) την περίοδο 2011-12, και από το 2014 έχει ξεκινήσει η εκτόξευση
πλήρων επιχειρησιακών δορυφόρων (Full Operational Capability – FOC),
όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα. Το σύστημα θεωρείται ότι έχει Πρόωρη
Επιχειρησιακή Δυνατότητα (Early Operational Capability – EOC) από τον
Δεκέμβριο του 2016 και αναμένεται να φτάσει σε πλήρη επιχειρησιακή
δυνατότητα (FOC), το 2020.
Οι δορυφόροι του συστήματος βρίσκονται σε τρία τροχιακά επίπεδα, σε
υψόμετρο 23222 km πάνω από την επιφάνεια της Γης, με 56ο κλίση σε σχέση
με το ισημερινό επίπεδο, και έχουν πάρει ο καθένας το όνομά ενός παιδιού από
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κάθε χώρα της ΕΕ, τα οποία συμμετείχαν σε διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα
το εν λόγω σύστημα.
Το σήμα του συστήματος Galileo εκπέμπεται σε τέσσερις φέρουσες
συχνότητες με την τεχνική διαμόρφωσης σήματος CDMA ως εξής (Galileo SIS
ICD, 2008):
E1: 1575.420 MHz
E5a: 1176.450 MHz
E5b: 1207.140 MHz
E6: 1278.750 MHz
Οι συχνότητες E5a και E5b είναι ενταγμένες στο φάσμα των Υπηρεσιών
Αεροναυτικής Ραδιοπλοήγησης (Aeronautical Radio Navigation Services ARNS), το οποίο χρησιμοποιείται από την πολιτική αεροπορία.
Περίοδος
Αποτυχίες Λειτουργικοί Παροπλισμένοι
Υπό
Εκτοξεύσεις
Εκτόξευσης
Εκτόξευσης Δορυφόροι
Δορυφόροι
Σχεδιασμό
GIOVE
2002-2008
2
0
0
2
IOV
2011-2012
4
0
3
1
FOC
201412
2*
12
0
11
Σύνολο
18
2*
15
3
11
Block

Πίνακας 4: Συνοπτική παρουσίαση κατάστασης δορυφόρων Galileo
(Πηγή δεδομένων: Wikipedia.org)
*Οι αποτυχίες αφορούν την προβλεπόμενη τροχιά λειτουργίας, μετά την αρχική αποτυχία οι
τροχιές διορθώθηκαν

1.4 BeiDou

Εικόνα 4: Επίσημο έμβλημα BeiDou
(Πηγή: Wikipedia.org)
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Ο σχεδιασμός της Κίνας για την ανάπτυξη ενός δικού της δορυφορικού
συστήματος πλοήγησης ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του ’80. Η ονομασία του
προέρχεται από το κινεζικό όνομα για τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου.
Όπως και άλλα συστήματα πλοήγησης, ξεκίνησε προοριζόμενο για στρατιωτική
χρήση, και γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν διαφορές στην ακρίβεια που
επιτυγχάνεται από πολίτες και σε αυτήν που είναι διαθέσιμη σε κινεζικές
κυβερνητικές υπηρεσίες και στο στρατό.
Η ανάπτυξη του συστήματος είναι σχεδιασμένη να γίνει σε τρεις φάσεις.
Στην πρώτη από αυτές, ένα τοπικό δορυφορικό σύστημα, γνωστό και ως
BeiDou-1 αποτελούμενο από τρείς λειτουργικούς δορυφόρους και έναν
εφεδρικό/δοκιμαστικό, υλοποιήθηκε με την πρώτη εκτόξευση να γίνεται το 2000
και την έναρξη παροχής υπηρεσιών σε πολίτες να γίνεται το 2008, με μειωμένη
βέβαια ακρίβεια. Για την κάλυψη της περιοχής της Κίνας από τόσο μικρό αριθμό
δορυφόρων, επιλέχθηκε οι δορυφόροι αυτοί της 1 ης γενιάς να βρίσκονται σε
γεωστατικές τροχιές, το οποίο σημαίνει ότι ακολουθούν την περιστροφή της Γης
με την ίδια γωνιακή ταχύτητα, ώστε από έναν παρατηρητή στην επιφάνεια της
Γης φαίνονται ακίνητοι.

Εικόνα 5: Κάλυψη συστήματος BeiDou-1
(Πηγή δεδομένων: Wikipedia.org)

Στη δεύτερη φάση ανάπτυξης του συστήματος, αναπτύχθηκε ένα
περιφερειακό σύστημα πλοήγησης το BeiDou-2 (γνωστό και ως COMPASS),
το οποίο εξυπηρετεί, με την συμπλήρωσή του, τις χώρες της ΝΑ Ασίας και την
Αυστραλία, με την εκτόξευση 16 επιπλέον δορυφόρων έως το 2012.
Ταυτόχρονα αποσύρθηκε μέχρι το 2012 το αρχικό σύστημα BeiDou-1. Η αρχική
ακρίβεια εντοπισμού που επιτυγχάνονταν με το BeiDou-2 ήταν στα 25 μέτρα
(στο τέλος του 2011), βελτιώθηκε όμως με την εκτόξευση επιπλέον
δορυφόρων. Η ακρίβεια εντοπισμού που επιτυγχάνεται πλέον από το σήμα
που είναι διαθέσιμο για χρήση από πολίτες είναι στα 10m, ενώ κυβερνητικές
υπηρεσίες της Κίνας, καθώς και ο στρατός τόσο της Κίνας, όσο και του
Πακιστάν λαμβάνουν βελτιωμένο σήμα με ακρίβεια εντοπισμού στα 0.1m.
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Εικόνα 6: Κάλυψη συστήματος BeiDou-2 το 2012
(Πηγή δεδομένων: Wikipedia.org)

Η τρίτη γενιά του συστήματος (BeiDou-3), προβλέπει παγκόσμια κάλυψη
από το σύστημα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020. Η έναρξη της τοποθετείται
στο 2015, με την εκτόξευση των πρώτων δορυφόρων τρίτης γενιάς (BDS), και
αναμένεται να εκτοξευθούν συνολικά 25 δορυφόροι της γενιάς αυτής. Οι
εκτοξεύσεις ανά γενιά του συστήματος φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 5.
Περίοδος
Αποτυχίες Λειτουργικοί Παροπλισμένοι
Υπό
Εκτοξεύσεις
Εκτόξευσης
Εκτόξευσης Δορυφόροι
Δορυφόροι
Σχεδιασμό
BeiDou-1
2000-2007
4
0
0
4
BeiDou-2
2007-2012
16
0
13
3
BeiDou-3
20157
0
7
0
18
Σύνολο
27
0
20
7
18
Block

Πίνακας 5: Συνοπτική παρουσίαση κατάστασης δορυφόρων BeiDou
(Πηγή δεδομένων: Wikipedia.org)

Το σήμα του BeiDou εκπέμπεται με χρήση της τεχνικής διαμόρφωσης
σήματος CDMA σε τρεις συχνότητες, τις Ε2 = 1561.098 MHz, Ε5b = 1207.14
MHz και Ε6 = 1268.52 MHz (Montenbruck, Steigenberger, 2013) και
παρατηρείται επικάλυψη με τις αντίστοιχες συχνότητες του Galileo, η οποία
μπορεί μελλοντικά να δημιουργήσει προβλήματα και σφάλματα μεταξύ των δύο
συστημάτων σε δέκτες οι οποίοι θα λαμβάνουν σήμα και από τα δύο
συστήματα. Τέλος, αντιδράσεις προκάλεσε η τιμή των πρώτων δεκτών του
συστήματος που κυκλοφόρησαν το 2008 και ανερχόταν στα 3000$ περίπου,
κόστος που αποδόθηκε στο υψηλό κόστος εισαγωγής των πλακετών των
δεκτών. Νεότερες εκδόσεις τους είχαν αισθητά χαμηλότερη τιμή.
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Εικόνα 7: Συνοπτική παρουσίαση συχνοτήτων συστημάτων GPS, Galileo και BeiDou
(Πηγή: Wikipedia.org)

1.5 IRNSS

Εικόνα 8: Επίσημο έμβλημα του ISRO (Indian Space Research Organization)
(Πηγή: Wikipedia.org)

Το IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System), γνωστό και ως
NAVIC είναι ένα περιφερειακό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που
αναπτύχθηκε από την Ινδική κυβέρνηση λόγω της ανάγκης της για ένα
ανεξάρτητο σύστημα πλοήγησης για το οποίο θα έχει η ίδια τον απόλυτο
έλεγχο. Ο σχεδιασμός του ξεκίνησε το 2006 και η πρώτη εκτόξευση δορυφόρου
του συστήματος πραγματοποιήθηκε το 2013.
Μέχρι στιγμής, τα σύστημα αποτελείται από 7 δορυφόρους (3 σε
γεωστατική τροχιά πάνω από τον Ινδικό ωκεανό, και 4 σε γεωσύγχρονη τροχιά)
και σε τροχιακό ύψος 36000 km, καλύπτοντας μια περιοχή που περιλαμβάνει
την Ινδία, τον Ινδικό ωκεανό, τη ΝΑ Ασία, Μέση Ανατολή και μέρος της
Ανατολικής Αφρικής. Από τους 7 δορυφόρους, ο ένας αν και μεταδίδει σήμα,
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εντούτοις έχει παρουσιάσει βλάβη και στα τρία του ατομικά χρονόμετρα
ρουβιδίου, και ως εκ τούτου θεωρείται μη λειτουργικός πλέον, με την Ινδία να
σχεδιάζει ήδη την αντικατάστασή του.
Το σύστημα δεν έχει τεθεί ακόμα σε επιχειρησιακή λειτουργία, με τον
προγραμματισμό να προβλέπει την επίτευξή της μέσα στο 2018. Θα έχει και
αυτό πρωταρχικά στρατιωτική χρήση, με το σήμα ακριβείας να αναμένεται να
επιτυγχάνει ακρίβειες στον εντοπισμό της τάξης του 0.1m, ενώ το ελεύθερο για
χρήση από τους πολίτες σήμα αναμένεται να παρέχει ακρίβεια καλύτερη των
10 m στην Ινδική ενδοχώρα και περί τα 20 m στον Ινδικό ωκεανό. Οι
χρησιμοποιούμενες από το σύστημα συχνότητες θα είναι η L5 και η S, ενώ είναι
πιθανό μελλοντικά αυξημένη ζήτηση να οδηγήσει στην αύξηση της περιοχής
κάλυψης. Δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής να εξελιχθεί σε παγκόσμιο
δορυφορικό σύστημα πλοήγησης.

Εικόνα 9: Προβλεπόμενη κάλυψη συστήματος IRNSS
(Πηγή δεδομένων: Wikipedia.org)
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Πίνακας 6: Συνοπτική παρουσίαση κατάστασης δορυφόρων IRNSS
(Πηγή δεδομένων: Wikipedia.org)
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1.6 QZSS

Εικόνα 10: Επίσημο έμβλημα του QZSS
(Πηγή: Wikipedia.org)

Το QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) είναι ένα Ιαπωνικό σύστημα το
οποίο σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα συστήματα δεν είναι αυτόνομο
σύστημα πλοήγησης, αλλά χρησιμεύει στη βελτίωση του προσδιορισμού θέσης
που επιτυγχάνεται με τα λοιπά συστήματα πλοήγησης, όπως το GPS. Η
ανάπτυξή του έρχεται να αντιμετωπίσει την ανάγκη βελτίωσης της ήδη
παρεχόμενης ακρίβειας, μέσα στις αστικές περιοχές της Ιαπωνίας. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ανάλογα συστήματα SBAS (Satellite Based Augmentation
System) υπάρχουν και για κάλυψη άλλων περιοχών της Γης. Κάποια από αυτά
είναι το WAAS (Β. Αμερική), το EGNOS (Ευρώπη) και το GAGAN (Ινδία).
Ο σχεδιασμός του ξεκίνησε το 2002, και προβλέπει την εκτόξευση
συνολικά τεσσάρων δορυφόρων, οι οποίοι θα βρίσκονται σε γεωσύγχρονες
τροχιές, με αποτέλεσμα να διαγράφουν ελλειπτικές τροχιές σχήματος «8»
(ανάλημμα) στην περιοχή της Ιαπωνίας, ευρισκόμενοι συνεχώς σε πολύ
μεγάλες γωνίες θέασης, πάνω από 60ο εξ’ ου και η ονομασία του συστήματος
(Quasi Zenith = Σχεδόν Ζενίθ), εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή τους θέαση. Η
πρώτη από τις εκτοξεύσεις αυτές πραγματοποιήθηκε το 2010.
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Εικόνα 11: Τροχιά δορυφόρων QZSS
(Πηγή δεδομένων: Wikipedia.org)

Το εκπεμπόμενο σήμα θα είναι συμβατό με τις συχνότητες που
χρησιμοποιεί το GPS (L1C/A, L1C, L2C, L5C) για να επιτευχθεί η χρήση του
από τους ήδη υπάρχοντες δέκτες. Η βελτίωση θα επιτυγχάνεται με την
εκπομπή ενός επιπλέον μηνύματος διόρθωσης από το QZSS, μαζί με την
εξασφάλιση θέασης περισσοτέρων δορυφόρων.
Η καινοτομία που αναμένεται να εισαχθεί με το σύστημα αυτό είναι η
κατάργηση των ατομικών χρονομέτρων που βρίσκονται πάνω στους
δορυφόρους των λοιπών συστημάτων πλοήγησης, και αντικατάστασή τους με
κρυσταλλικούς ταλαντωτές οι οποίοι θα μπορούν να συγχρονίζονται με ατομικά
χρονόμετρα που θα βρίσκονται σε σταθμούς ελέγχου στο έδαφος, καθώς θα
δέχονται μηνύματα διόρθωσης (σύστημα συγχρονισμού RESSOX, Iwata et al,
2011). Αυτό είναι δυνατό να γίνει καθώς οι δορυφόροι θα είναι λίγοι σε αριθμό,
άρα και εύκολο να γίνει η παρακολούθησή τους, ενώ είναι ορατοί όλο το 24ωρο
από το σταθμό ελέγχου λόγω της μορφής της τροχιάς τους.
Εφόσον στεφθεί με επιτυχία, η μέθοδος αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά
το κόστος, την κατανάλωση ενέργειας, τον όγκο και το βάρος των δορυφόρων,
καθώς και να αυξήσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους. Αξίζει να σημειωθεί
πάντως ότι το εγχείρημα βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο και οι δύο
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υπάρχοντες δορυφόροι του QZSS διαθέτουν ατομικά χρονόμετρα, ταυτόχρονα
με τους ταλαντωτές για τη δοκιμή της νέας μεθόδου.
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Πίνακας 7: Συνοπτική παρουσίαση κατάστασης δορυφόρων QZSS
(Πηγή δεδομένων: Wikipedia.org)

2.
Μεθοδολογία μετρήσεων στα Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα
Πλοήγησης (GNSS)
2.1 Εισαγωγή
Ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που εκπέμπεται από ένα δορυφόρο μπορεί
να γραφεί με τη μορφή (Wells et al, 1986):
y = Acos(ωt - kx +φ)

(2.1)

όπου Α είναι το εύρος σήματος, ω είναι η γωνιακή συχνότητα (ω = 2πf), k είναι
ο κυματικός αριθμός στο κενό (k = 2π/λ), t είναι η χρονική διάρκεια από τη
στιγμή της εκπομπής, x είναι η απόσταση μεταξύ δορυφόρου – δέκτη και φ είναι
ο όρος των σφαλμάτων.
Ο υπολογισμός της απόστασης x που καλύπτει αυτό το κύμα (στην
περίπτωση των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης αυτή θα είναι η
απόσταση μεταξύ ενός δέκτη και ενός δορυφόρου) μπορεί να γίνει με δύο
τρόπους (Wells et al, 1986):
Ο πρώτος χρησιμοποιεί τη διαφορά εκπομπής – λήψης του σήματος του
δορυφόρου και μπορεί να οριστεί ως:
Απόσταση (pr) = Ταχύτητα φωτός (c) * Διαφορά χρόνου εκπομπής - λήψης (Δt)
Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει την ακριβή γνώση της χρονικής διάρκειας
Δt, καθώς και την συχνότητας εκπομπής.
Ο δεύτερος τρόπος βασίζεται στον προσδιορισμό των κύκλων φάσης που
έχουν μεσολαβήσει από την παραγωγή μέχρι τη λήψη του σήματος για τον
υπολογισμό της απόστασης x:
Εφόσον η φάση = kx = (2π/λ)*x  x = φάση*(λ/2π)

(2.2)

Η μέθοδος αυτή προφανώς απαιτεί ακριβή γνώση της φάσης, η οποία, όπως
θα δούμε παρακάτω έχει ένα ακέραιο μέρος, και ένα δεκαδικό μέρος.
Εκτός από τους δύο αυτούς τρόπους υπολογισμού της απόστασης
δορυφόρου – δέκτη, οι οποίοι δίνουν τις δύο βασικές μετρήσεις
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(ψευδοαπόστασης και φάσης) στην επεξεργασία δεδομένων GNSS, υπάρχουν
επίσης και οι παρατηρήσεις φαινομένου Doppler. Αυτές τις τρεις μορφές
μετρήσεων θα αναλύσουμε στο παρόν κεφάλαιο.
2.2 Μετρήσεις Ψευδοαπόστασης
Η μέτρηση αυτή βασίζεται στην παραγωγή από το δέκτη ενός αντιγράφου
του ψευδοτυχαίου κώδικα που παράγει ο κάθε δορυφόρος και, μετά από τον
προσδιορισμό της χρονικής διαφοράς στην παραγωγή των δύο κωδίκων, τον
υπολογισμό της απόστασης δορυφόρου – δέκτη.
Η απόσταση αυτή ονομάζεται ψευδοαπόσταση (pr) και τυπικά ορίζεται
ως: «Η διαφορά μεταξύ του χρόνου εκπομπής της πληροφορίας του σήματος
στην κλίμακα χρόνου του δορυφόρου (ts) και του χρόνου λήψης της
πληροφορίας από το δέκτη, στην κλίμακα χρόνου του δέκτη (τr),
πολλαπλασιασμένη με την ταχύτητα φωτός στο κενό (c)» (Παραδείσης, 2000).
Επομένως η σχέση υπολογισμού της ψευδοαπόστασης μπορεί να γραφεί
τώρα:
pr = c (τr - ts)

(2.3)

Στην ιδεατή περίπτωση η απόσταση αυτή θα ήταν και η πραγματική
απόσταση μεταξύ δορυφόρου – δέκτη. Όμως αυτό θα απαιτούσε απόλυτο
συγχρονισμό των χρονομέτρων δορυφόρου και δέκτη, καθώς και την απουσία
σφαλμάτων των χρονομέτρων.
Οι δορυφόροι των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης GNSS,
διαθέτουν υψηλής ακρίβειας και κόστους ατομικά χρονόμετρα, ενώ οι δέκτες
διαθέτουν πολύ φθηνότερα χρονόμετρα κρυστάλλων χαλαζία (quartz). Είναι
αναμενόμενο λοιπόν να μην μπορούν να συγχρονιστούν αποτελεσματικά
μεταξύ τους. Στις ταχύτητες στις οποίες κινούνται οι δορυφόροι ακόμα και ένα
σφάλμα χρονομέτρησης 1μs μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα εντοπισμού 300m
(Wells et al, 1986). Ακόμα όμως και τα ατομικά χρονόμετρα των δορυφόρων
παρουσιάζουν σφάλματα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθούν την
κλίμακα χρόνου του εκάστοτε συστήματος GNSS, η οποία ορίζεται από αρκετά
ατομικά χρονόμετρα που βρίσκονται στα εκάστοτε κέντρα ελέγχου των
συστημάτων, γι’ αυτό το λόγο και μιλάμε για ξεχωριστή κλίμακα χρόνου του
δορυφόρου.
Οι παραπάνω λόγοι, μαζί με άλλα σφάλματα (λόγω ιονόσφαιρικής και
τροποσφαιρικής διάθλασης κτλ.) οδηγούν στον ορισμό της απόστασης αυτής
ως «ψευδοαπόσταση», και το διαχωρισμό της από τη γεωμετρική απόσταση
που θα είναι:
ρ = c (Tr – Ts)

(2.4)

όπου οι χρονικές στιγμές εκπομπής από το δορυφόρο (Ts) και λήψης από το
δέκτη (Tr) αναφέρονται πλέον στην κλίμακα χρόνου GNSS.

35

Όπως είπαμε οι κλίμακες χρονομέτρησης δορυφόρου και δέκτη έχουν
κάποια απόκλιση από την κλίμακα χρόνου GNSS, επομένως μπορούμε να
θεωρήσουμε τις σχέσεις:
Ts = ts + δts
Tr = τr +δτr

(2.5)
(2.6)

Μετά από συνδυασμό των σχέσεων υπολογισμού της ψευδοαπόστασης
και της γεωμετρικής απόστασης, προκύπτει η εξίσωση παρατήρησης της
ψευδοαπόστασης (Παραδείσης, 2000):
pr = ρ – c (δτr - δts) + dbias

(2.7)

Στην εξίσωση έχει προστεθεί και ο όρος dbias που αφορά τα λοιπά
σφάλματα πλην των χρονομέτρων, στα οποία θα αναφερθούμε σε επόμενο
κεφάλαιο.
Η ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί από μετρήσεις στον κώδικα του
σήματος GNSS, μπορεί να υπολογιστεί βάσει ενός πρακτικού κανόνα
σύμφωνα με τον οποίο προσεγγίζει το 1% μεταξύ δυο διαδοχικών εποχών στο
εκάστοτε σύστημα GNSS (Wells et al, 1986).
Για το GPS αυτή η διαφορά αυτή μεταξύ των εποχών είναι 0,1 μs, για τον
P κώδικα, επομένως αυτό μας δίνει 1ns ακρίβειας, το οποίο αν
πολλαπλασιαστεί με την ταχύτητα του φωτός μας δίνει ακρίβεια 0,3m στον
υπολογισμό θέσης. Για τον κώδικα C/A αυτή η ακρίβεια θα είναι περί τα 3m.
Ο
συνδυασμός
τουλάχιστον
τεσσάρων
υπολογισθέντων
ψευδοαποστάσεων μεταξύ δορυφόρων – δέκτη μπορεί να δώσει μια
μονοσήμαντη θέση για τον δέκτη, αφού έχουν υπολογιστεί οι άγνωστοι
ΔΧ,ΔΥ,ΔΖ (που προκύπτουν από τη γεωμετρική απόσταση αφού ρ =
√ΔΧ 2 + ΔΥ 2 + ΔΖ 2 ) και Δt.
2.3 Μετρήσεις Φάσης
Εκτός από τις μετρήσεις ψευδοαπόστασης, όπως αναφέραμε εκτελούνται
από τους δέκτες και μετρήσεις στη φέρουσα συχνότητα, γνωστές και ως
μετρήσεις φάσης.
Οι μετρήσεις φάσης της φέρουσας συχνότητας είναι και οι πιο σημαντικές
για πραγματοποίηση γεωδαιτικών εφαρμογών, καθώς μας επιτρέπουν πιο
ακριβείς παρατηρήσεις. Με χρήση του ίδιου κανόνα που χρησιμοποιήσαμε στο
προηγούμενο κεφάλαιο (κεφ. 2.2), και λαμβάνοντας υπόψη ότι το μήκος
κύματος στη φέρουσα συχνότητα είναι ίσο με την ταχύτητα διάδοσης του
κύματος (c ≈ 3*108 m/s) προς τη συχνότητα (λ = c/f), μπορούμε να
υπολογίσουμε προσεγγιστικά τα μήκη κύματος και τις ακρίβειες που μπορούν
να επιτευχθούν για τις διάφορες συχνότητες των συστημάτων GNSS.
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Σύστημα
GPS

GLONASS

Galileo

BeiDou

Συχνότητα f (MHz)
L1 = 1575.42
L2 = 1227.60
L5 = 1176.45
G1 = 1602 (κέντρο)
G2 = 1246 (κέντρο)
G3 = 1202.025
E1 = 1575.420
E5a = 1176.450
E5b = 1207.140
E6 = 1278.750
E2 = 1561.098
E5b = 1207.140
E6 = 1268.52

Μήκος Κύματος λ (m)
0.19
0.24
0.25
0.19
0.24
0.25
0.19
0.25
0.25
0.23
0.19
0.25
0.24

Ακρίβεια (mm)
1.9
2.4
2.5
1.9
2.4
2.5
1.9
2.5
2.5
2.3
1.9
2.5
2.4

Πίνακας 8: Δυνατές ακρίβειες μετρήσεων φάσης ανά φέρουσα συχνότητα

Γίνεται λοιπόν κατανοητό για ποιο λόγο οι μετρήσεις φάσης είναι αυτές
που ενδιαφέρουν πιο πολύ για γεωδαιτικές εφαρμογές, καθώς αυτές μπορούν
να δώσουν τη δυνατότητα επίτευξης ικανοποιητικής ακρίβειας.
Ωστόσο οι μετρήσεις φάσης έχουν διαφορετικούς περιορισμούς και
απαιτήσεις από της ψευδοαπόστασης, πράγμα που τις κάνει δυσκολότερες
στην εκτέλεση. Η ανάγνωση που θα λάβει ο δέκτης μόλις εντοπίσει τον
δορυφόρο, θα βρίσκεται μέσα στο εύρος του μήκους κύματος λ, το οποίο
κυμαίνεται όπως είδαμε από 20-25 cm. Είναι επομένως πολύ δύσκολο να
προσδιοριστεί ο αριθμός των ακέραιων κύκλων (Ν) που έχουν μεσολαβήσει
μεταξύ της παραγωγής του σήματος από το δορυφόρο και της λήψης από το
δέκτη. Αυτός ο αριθμός λέγεται αριθμός ακέραιων ασαφειών φάσης (Integer
Cycle Ambiguity).
Στην πράξη, όπως φαίνεται και στην Εικ.12, ο δέκτης γνωρίζει μόνο τη
θέση (α) στο τμήμα του κύκλου που έχει εγκλωβίσει και παρακολουθεί το
δορυφόρο από τον αρχικό εντοπισμό του μέχρι την πρώτη μέτρηση
καταγράφοντας σε ένα μετρητή τους ακέραιους κύκλους (β) που
ολοκληρώνονται εν τω μεταξύ (Παραδείσης, 2000). Η καταγραφή αυτή
αντιστοιχεί στην παρατήρηση του φαινομένου Doppler, μιας και ο δορυφόρος
έχει αλλάξει θέση σε σχέση με το δέκτη από τη στιγμή της πρώτης ανάγνωσης.
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Εικόνα 12: Σχηματική απεικόνιση μετρήσεων φάσης της φέρουσας συχνότητας
(Πηγή: www.e-education.psu.edu)

Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ορθά ο αριθμός ακέραιων ασαφειών
φάσης (Ν), καθώς τυχόν σφάλμα ενός κύκλου, θα σημαίνει συστηματικό
σφάλμα 0,19m σε όλες τις μετρήσεις (Παραδείσης, 2000). Αυτό γίνεται με
ειδικές τεχνικές, όπως ο υπολογισμός των τριπλών διαφορών φάσης.
Σημαντικό είναι επίσης να ανιχνευθούν τυχόν απώλειες κύκλων, οι οποίες
συμβαίνουν όταν ο δέκτης σταματήσει προσωρινά να παρακολουθεί το
δορυφόρο (είτε λόγω εμποδίων είτε λόγω υψηλού θορύβου στο σήμα),
οδηγώντας σε απώλεια ορισμένου αριθμού ακέραιων κύκλων, ο οποίος μπορεί
να προσδιοριστεί στην μετεπεξεργασία (post-processing) των δεδομένων.
Η εξίσωση παρατήρησης της φάσης της φέρουσας συχνότητας (Φ) είναι, σε
μονάδες μήκους (Wells et al, 1986):
Φ = ρ – c(δτr - δts) + λΝ – dion + dtrop

(2.8)

Όπου λ: το μήκος κύματος
dion: η διόρθωση λόγω ιονοσφαιρικής διάθλασης
dtrop : η διόρθωση λόγω τροποσφαιρικής διάθλασης
Αφού η εξίσωση παρατήρησης δίνεται σε μονάδες μήκους θα μπορούσε
κάποιος να υποθέσει ότι ο συνδυασμός τεσσάρων παρατηρήσεων από
ισάριθμούς διαφορετικούς δορυφόρους, θα οδηγούσε, όπως και στην
περίπτωση των παρατηρήσεων ψευδοαπόστασης, σε μονοσήμαντο
προσδιορισμό της θέσης του δέκτη. Όμως στις τέσσερις εξισώσεις
παρατήρησης θα έχουμε πλέον οκτώ αγνώστους (Χ,Υ,Ζ δέκτη, σφάλμα
χρονομέτρου δέκτη και τέσσερις ασάφειες φάσης Φ), κάνοντας αδύνατη τη
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χρήση μετρήσεων φάσης για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο, από ένα δέκτη
(Παραδείσης, 2000).
Για τη μείωση των αγνώστων στις μετρήσεις φάσης χρησιμοποιούνται
συνδυασμοί μεταξύ περισσότερων του ενός δορυφόρων και δεκτών.
Αναλυτικότερα μπορούν να προσδιοριστούν (Παραδείσης, 2000):
Απλές διαφορές φάσεων είτε μεταξύ δυο δεκτών που παρακολουθούν τον
ίδιο δορυφόρο, είτε όταν ένας δέκτης παρακολουθεί σήματα δύο διαφορετικών
δορυφόρων ταυτόχρονα. Με τις απλές διαφορές εξαλείφονται τα σφάλματα
χρονομέτρων των δορυφόρων και των δεκτών, ενώ μειώνονται και τα
σφάλματα της τροχιάς των δορυφόρων και της ατμόσφαιρας.
Διπλές διαφορές φάσεων που ορίζονται ως οι διαφορές μεταξύ μιας
απλής διαφοράς ως προς δέκτες και μιας απλής διαφοράς ως προς
δορυφόρους, οι οποίες μειώνουν ή και εξαλείφουν τα προαναφερθέντα
σφάλματα.
Τριπλές διαφορές φάσεων, οι οποίες είναι διαφορές μεταξύ δυο διπλών
διαφορών σε διαδοχικές χρονικές στιγμές. Εκτός από τα σφάλματα που
εξαλείφονται και με τις διπλές διαφορές, οι τριπλές διαφορές έχουν το
πλεονέκτημα ότι απαλείφονται οι αρχικές ακέραιες ασάφειες φάσης (Ν).
Ως μειονέκτημα των συνδυασμών αυτών μπορεί να αναφερθεί η μείωση
κάθε φορά στο μισό των παρατηρήσεων (φτάνοντας στις τριπλές διαφορές στο
1/8 των αρχικών), καθώς και η αύξηση του θορύβου λόγω των συνεχών
συνδυασμών μεταξύ των εξισώσεων παρατήρησης.
2.4 Μετρήσεις Doppler
Όπως και σε κάθε άλλη πηγή εκπομπής, έτσι και ο κινούμενος δορυφόρος
επηρεάζεται από το φαινόμενο Doppler, σύμφωνα με το οποίο η σχετική κίνηση
πηγής – παρατηρητή επηρεάζει την λαμβανόμενη από τον παρατηρητή
συχνότητα. Στην ουσία για τις παρατηρήσεις GNSS πρόκειται για διαφορά
μεταξύ δυο διαφορετικών χρονικών στιγμών από τον ίδιο δορυφόρο και δέκτη.
Η μέγιστη απόσταση που μπορεί να έχει ο δορυφόρος από το δέκτη είναι
γύρω στα 25 km ενώ η ελάχιστη περί τα 20 km. Έτσι, καθώς αλλάζει η
απόσταση δορυφόρου – δέκτη, η λαμβανόμενη συχνότητα είναι διαφορετική
από την αναμενόμενη συχνότητα εκπομπής. Αυτή η διαφορά παρατηρούμενης
– εκπεμπόμενης συχνότητας δίνεται ως παρατήρηση στο αρχείο
παρατηρήσεων RINEX, μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική και η μέγιστη
τιμή που μπορεί να έχει είναι πχ. για τη συχνότητα L1 του GPS περί τα 5 kHz.
Όπως φαίνεται και στην Εικ.13, η διαφορά αυτή μηδενίζεται όταν ο
δορυφόρος είναι στην κοντινότερη απόσταση από το δέκτη ή στο ζενίθ, ενώ ο
ρυθμός μεταβολής της είναι σε εκείνο το σημείο μέγιστος. Αντίθετα όταν έχουμε
«ανατολή» ή «δύση» του δορυφόρου παίρνει τη μέγιστή της τιμή.

39

Εικόνα 13: Σχηματική απεικόνιση μεταβολής λαμβανόμενης συχνότητας λόγω
φαινομένου Doppler
(Πηγή: J. van Sickle: «GPS for Land Surveyors»)

Εκτός από τη χρήση της τιμής απόκλισης της συχνότητας λόγω
φαινομένου Doppler ως παρατήρηση για τον προσδιορισμό θέσης, η τιμή αυτή
μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του συστήματος GNSS από το οποίο
προέρχεται η παρατήρηση, μιας και είναι αρκετά προβλέψιμη ως μέγεθος, στον
προσδιορισμό των ακέραιων ασαφειών φάσης στον κινηματικό εντοπισμό ή και
στον εντοπισμό απώλειας κύκλων φάσης.
3.

Σφάλματα μετρήσεων δεκτών GNSS

Η ιδιαίτερη φύση των μετρήσεων των δεκτών GNSS, και κυρίως οι
επιδράσεις κατά τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων δημιουργούν
σφάλματα στις μετρήσεις, τα οποία στόχος είναι να προσδιορίζονται και να
αφαιρείται η επίδρασή τους, ή έστω να απαλείφονται και να μειώνονται κατά το
δυνατόν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων.
Υπάρχουν πληθώρα σφαλμάτων που μπορεί να επηρεάσουν τις
μετρήσεις δεκτών στα συστήματα GNSS, και με την ανάγκη για μεγαλύτερη
ακρίβεια, αλλά και την ανάπτυξη νέων συστημάτων και εισαγωγή
παρατηρήσεων σε νέες φέρουσες συχνοτήτες, δημιουργούνται και νέα είδη
σφαλμάτων, τα οποία είτε δεν υπήρχαν, είτε αγνοούταν, είτε πολλές φορές
απαλειφόταν λόγω των τεχνικών ανάλυσης των δεδομένων GNSS στο
παρελθόν. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στα σημαντικότερα από
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αυτά, τα οποία κυρίως επηρεάζουν τη λύση στο βαθμό ακρίβειας που
εξετάζουμε για τη δημιουργία της δικής μας πλατφόρμας.
3.1 Σφάλματα τροχιών δορυφόρων
Η πληροφορία σχετικά με την τροχιά ενός δορυφόρου είναι προφανώς
μεγάλης σημασίας για τις μετρήσεις στα συστήματα GNSS. Καθώς στην
επεξεργασία των μετρήσεων των δεκτών υπολογίζονται μεταξύ άλλων
ψευδοαποστάσεις μεταξύ δορυφόρων – δέκτη, είναι λογικό να απαιτείται γνώση
των τροχιών με μεγάλη ακρίβεια.
Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι, παρά τον υπολογισμό των
τροχιών από τα κέντρα ανάλυσης εδάφους μέσω μαθηματικών μοντέλων, οι
πραγματικές τροχιές των δορυφόρων είναι στην πραγματικότητα διαφορετικές
από τις προβλεπόμενες, λόγω της επίδρασης του βαρυτικού πεδίου της Γης
κυρίως, αλλά και δευτερευόντως της Σελήνης και του Ηλίου, αλλά και άλλων
δυνάμεων (πίεση λόγω ηλιακής ακτινοβολίας, ατμοσφαιρική αντίσταση κα.).

Εικόνα 14: Σχηματική απεικόνιση διαταραχών της τροχιάς ενός δορυφόρου λόγω
βαρυτικών δυνάμεων ουρανίων σωμάτων
(Πηγή: J. van Sickle: «GPS for Land Surveyors»)

Έτσι δημιουργείται η ανάγκη δημοσίευσης των πραγματικών τροχιών των
δορυφόρων, η οποία γίνεται από την IGS, σε ειδικά για το σκοπό αυτό αρχεία,
μετά από συλλογή στοιχείων αρκετών ημερών και ανάλυσή τους (βλ. Κεφ. 4.6).
Η απόκτηση τέτοιων αρχείων για την πλειοψηφία των μετρήσεων σχετικού
εντοπισμού δεν είναι απαραίτητη, καθώς τα σφάλματα αυτά τείνουν να
απαλείφονται για βάσεις μικρές (μερικών km) σε σχέση με την απόσταση
περίπου 20.000 km μεταξύ δορυφόρου – δεκτών (Wells et al, 1986).
Σε σύγχρονες τεχνικές προσδιορισμού, όμως, όπως η PPP (βλ. Κεφ.
5.3.3) αποτελούν πλέον προαπαιτούμενο στοιχείο για την εκτέλεση των
υπολογισμών.
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3.2 Σφάλματα χρονομέτρων δεκτών και δορυφόρων

Εικόνα 15: Ατομικό χρονόμετρο Καισίου από το αρχικό Block δορυφόρων GPS
National Air and Space Museum, Smithsonian Institution
(Πηγή: timeandnavigation.si.edu)

Κατά τη μετάδοση του σήματος ο δορυφόρος καταγράφει τη στιγμή κατά
την οποία μετέδωσε το κάθε σήμα. Ο δέκτης αντίστοιχα καταγράφει τη στιγμή
κατά την οποία έλαβε το σήμα, και οι τιμές αυτές περιλαμβάνονται στις
εξισώσεις παρατήρησης, οπότε είναι κατανοητό ότι η ακρίβεια, τουλάχιστον των
χρονομέτρων των δορυφόρων παίζει μεγάλο ρόλο στην επεξεργασία των
παρατηρήσεων.
Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφ. 2.2, τα χρονόμετρα κρυστάλλων χαλαζία
(quartz) των δεκτών είναι για λόγους κόστους, πολύ μικρότερης ακρίβειας από
των δορυφόρων, οπότε είναι αναμενόμενο να παρουσιάζουν σφάλματα. Ακόμα
και τα ατομικά χρονόμετρα των δορυφόρων όμως παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τον καθορισμένο χρόνο του εκάστοτε συστήματος GNSS, ο οποίος
ορίζεται από πρότυπα χρονόμετρα στα κέντρα ανάλυσης εδάφους.
Για τα χρονόμετρα των δεκτών το παρατηρούμενο σφάλμα είναι
αποδεκτό, καθώς συνήθως προστίθεται σαν άγνωστος στην τελική λύση του
συστήματος εξισώσεων παρατήρησης. Επίσης η προσθήκη χρονομέτρου
μεγαλύτερης ακριβείας, θα έκανε την τιμή αγοράς ενός δέκτη απαγορευτική.
Τα δε χρονόμετρα των δορυφόρων ρουβιδίου – καισίου, εάν και είναι
υψηλής ακρίβειας, παρουσιάζουν αποκλίσεις από το χρόνο GNSS, οι οποίες
κρίθηκε κατά το σχεδιασμό των συστημάτων σκόπιμο να μη διορθώνονται,
αλλά και παρακολουθούνται και να περιέχονται στο μήνυμα ναυσιπλοΐας ως
συνιστώσες ενός πολυωνύμου 2ας τάξης (Wells et al, 1986):
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dt = a0 + a1(t – t0) + a2(t – t0)2

(3.1)

όπου t0 είναι η εποχή αναφοράς, a0 είναι η διαφορά χρόνου (time offset) του
χρονομέτρου του δορυφόρου, a1 είναι η κλασματική διαφορά συχνότητας
(fractional frequency offset) και a2 είναι ο ρυθμός μεταβολής της κλασματικής
διαφοράς της συχνότητας (fractional frequency drift).
Ένας από τους άλλους παράγοντας που λαμβάνονται υπόψη είναι η
επίδραση της σχετικότητας στα ατομικά χρονόμετρα των δορυφόρων, τα οποία
κινούμενα με ταχύτητες κοντά στα 3900 km/sec, παρουσιάζουν καθυστέρηση
σε σχέση με τον πρότυπο χρόνο GNSS, περί τα 7 μsec/ημέρα. Η καθυστέρηση
αυτή όμως συνολικά εξαλείφεται, καθώς λόγω της μικρότερης τιμής της
βαρύτητας τα ατομικά χρονόμετρα εμφανίζονται να πηγαίνουν γρηγορότερα
κατά 38 μsec/ημέρα. Αυτές οι επιδράσεις, καθώς είναι γνωστές και
αναμενόμενες, διορθώνονται κατά το σχεδιασμό των χρονομέτρων των
δορυφόρων, ώστε να μην εμφανίζονται καθόλου.
Το Τμήμα Ελέγχου (Control Segment) των διαφόρων συστημάτων GNSS,
διασφαλίζει ότι τυχόν διαφορές από τον πρότυπο χρόνο του κάθε συστήματος
καταγράφονται και μεταδίδονται με το μήνυμα ναυσιπλοΐας. Επιπρόσθετα,
επίγεια δίκτυα ελέγχου των κέντρων ανάλυσης καταγράφουν επιπλέον
παρατηρούμενες αποκλίσεις οι οποίες διορθώνονται με την έκδοση ειδικών
αρχείων (βλ. Κεφ. 4.7).
3.3 Ιονοσφαιρικό σφάλμα
Η ιονόσφαιρα είναι το πρώτο στρώμα της ατμόσφαιρας που συναντά το
σήμα του δορυφόρου καθώς κινείται προς την επιφάνεια της Γης. Εκτείνεται σε
ύψος από 50-1000 km από την επιφάνεια της Γης και αποτελείται από
ιονισμένα λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας μόρια αερίων της ατμόσφαιρας,
γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη ελευθέρων ηλεκτρονίων και
θετικά φορτισμένων ιόντων στο στρώμα αυτό. Η ύπαρξη αυτής της
συγκέντρωσης ιόντων επηρεάζει τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων,
όπως αυτά των συστημάτων GNSS.
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Εικόνα 16: Απεικόνιση πυκνότητας ηλεκτρονίων στην ιονόσφαιρα
Cathryn Mitchell, University of Bath
(Πηγή: www.universetoday.com)

Η πυκνότητα των ηλεκτρονίων στην ιονόσφαιρα, συμβολιζόμενη ως TEC
(Total Electron Content) δεν είναι σταθερή και μεταβάλλεται με τη μεταβολή της
ηλιακής δραστηριότητας, τόσο ημερήσια, όσο και σε ετήσια βάση. Η
καθυστέρηση λόγω της επίδρασης της ιονόσφαιρας μπορεί να είναι της τάξης
των 50 m (Wells et al, 1986), ενώ σε γεγονότα έντονης ηλιακής δράσης (ηλιακές
καταιγίδες) μπορεί να φτάσει και τα 150 m (El Rabbany, 2006).
Η καθυστέρηση λόγω της ιονόσφαιρας μπορεί να υπολογιστεί ως:
Ι=𝑎

𝑇𝐸𝐶
𝑓

(3.2)

όπου Ι η ιονοσφαιρική καθυστέρηση, α μια σταθερά η οποία για τιμές του Ι σε
μέτρα και του f σε Hz είναι α = 40,28 (Wells et al, 1986), TEC είναι η πυκνότητα
ηλεκτρονίων στην ιονόσφαιρα, και μπορεί να είναι από 1016-1018 ηλεκτρόνια/m2
(Wells et al, 1986) και f είναι η φέρουσα συχνότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιονόσφαιρα επιδρά διαφορετικά στις μετρήσεις
φάσης και διαφορετικά στις μετρήσεις κώδικα. Στις μεν μετρήσεις φάσης
προκαλεί μείωση στην απόσταση μεταξύ δέκτη – δορυφόρου (δηλαδή το σήμα
επιταχύνεται μέσα στην ιονόσφαιρα αντί να καθυστερεί), ενώ στις μετρήσεις
κώδικα το αντίθετο. Έτσι είτε στις μετρήσεις φάσης πρέπει να εισάγεται ένα
μείον στην Εξ. 3.2 είτε στις παρατηρήσεις φάσης το σφάλμα λόγω ιονόσφαιρας
να εισάγεται ως –dion και στις παρατηρήσεις ψευδοαπόστασης ως +dion.
Παρά την εξαιρετική δυσκολία μοντελοποίησης της επίδρασής της, η
καθυστέρηση λόγω ιονόσφαιρας απαλείφεται από τις εξισώσεις παρατήρησης,
με κατάλληλο γραμμικό συνδυασμό των δύο φερουσών συχνοτήτων σε δέκτες
διπλής συχνότητας. Σε λογισμικά όπως το RTKLIB η επιλογή για την εφαρμογή
αυτού του γραμμικού συνδυασμού είναι η «Iono-free LC». Άλλες επιλογές για
τη διόρθωση της ιονοσφαιρικής καθυστέρησης είναι η χρήση των στοιχείων
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που περιλαμβάνονται στο μήνυμα ναυσιπλοΐας, η απόκτηση ενός αρχείου
IONEX από τα κέντρα ανάλυσης της IGS ή ιονοσφαιρικά μοντέλα όπως το
Klobuchar (Klobuchar, 1996).
3.4 Τροποσφαιρικό σφάλμα
Η τροπόσφαιρα είναι το κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας, εκτεινόμενο
σε ύψος 9-16 km, αναλόγως του γεωγραφικού πλάτους. Για τις ανάγκες όμως
της μελέτης επίδρασής της στο εκπεμπόμενο σήμα των δορυφόρων GNSS στο
τροποσφαιρικό σφάλμα περιλαμβάνονται και η τροπόπαυση και η
στρατόσφαιρα, μέχρι το ύψος των 80 km. Σε αντίθεση με την ιονόσφαιρα δεν
είναι ιονισμένη και η επίδραση της είναι ίδια για όλες τις φέρουσες συχνότητες,
καθώς σήματα κάτω από τα 30 GHz δεν διαχωρίζονται στην τροπόσφαιρα.

Εικόνα 17: Σχηματική απεικόνιση τροποσφαιρικού σφάλματος
(Πηγή: J. van Sickle: «GPS for Land Surveyors»)

Η επίδραση της τροπόσφαιρας είναι ισοδύναμη με μια καθυστέρηση στην
άφιξη του σήματος του δορυφόρου, η οποία εκλαμβάνεται ως αύξηση στην
απόσταση μεταξύ δορυφόρου – δέκτη. Όπως είναι φανερό (Εικ.17), το
τροποσφαιρικό σφάλμα μεταβάλλεται με τη μεταβολή της γωνίας θέασης του
δορυφόρου, και είναι μεγαλύτερο κοντά στον ορίζοντα, όπου το σήμα πρέπει
να περάσει από μεγαλύτερο πάχος στρώματος της ατμόσφαιρας. Άλλοι
παράγοντες που το επηρεάζουν είναι το υψόμετρο και οι ατμοσφαιρικές
συνθήκες (θερμοκρασία, πίεση, υγρασία).
Το τροποσφαιρικό σφάλμα αποτελείται από ένα «υγρό» και ένα «ξηρό»
μέρος. Το ξηρό μέρος αποτελεί το 90% του συνολικού σφάλματος και μπορεί
να προσεγγιστεί με ακρίβεια κοντά στο 0,2% ως εξής (Wells et al, 1986):
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DTC = 2,27*10-3P0

(3.3)

όπου DTC είναι το ξηρό μέρος του τροποσφαιρικού σφάλματος στο ζενίθ και
P0 είναι η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια του εδάφους, σε mbar.
Το υγρό μέρος του τροποσφαιρικού σφάλματος είναι πιο δύσκολο να
μοντελοποιηθεί, καθώς εξαρτάται από τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
καθ’ όλο το μήκος της διαδρομής του σήματος, οι οποίες δεν είναι δεδομένο ότι
ακολουθούν αυτές της επιφανείας.
Για τη διόρθωση του τροποσφαιρικού σφάλματος τα συνήθη μοντέλα που
χρησιμοποιούνται είναι το Staastamoinen και το Hopfield. Η τακτική της απλής
αφαίρεσης των παρατηρήσεων σε εφαρμογές σχετικού εντοπισμού δεν πρέπει
να θεωρείται υψηλής ακριβείας, καθώς, ιδιαίτερα σε μεγάλου μήκους βάσεις,
δεν είναι δεδομένο ότι οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι ίδιες και για τους δύο
δέκτες.
4.

Αρχεία RINEX και συμβατικά αρχεία IGS
4.1 Ιστορικά στοιχεία

Η EUREF (Regional Reference Frame Sub-commission for Europe) είναι
υπο-επιτροπή της Διεθνούς Γεωδαιτικής Ένωσης (IAG - International
Association of Geodesy) η οποία ιδρύθηκε το 1987 και επιφορτίστηκε με την
αποστολή της ίδρυσης ενός κοινού συστήματος αναφοράς για όλη την
ευρωπαϊκή ήπειρο (European Terrestrial Reference System 1989-ETRS89),
καθώς επίσης και με τη δημιουργία ενός γεωδαιτικού δικτύου μονίμων σταθμών
GPS (EPN-EUREF Permanent Network) σε όλη την Ευρώπη.
Για τη δημιουργία του ETRS89 απαιτήθηκε μια μεγάλη καμπάνια
μετρήσεων GPS, η οποία περιλάμβανε μετρήσεις με περισσότερους από 60
δέκτες GPS από 4 διαφορετικούς κατασκευαστές. Για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων συμβατότητας που θα προέκυπταν από τη χρήση τέτοιας
μεγάλης γκάμας δεκτών, αλλά και την κατασκευή ενός ενιαίου αρχείου
ανταλλαγής δεδομένων GPS, προτάθηκε και κατασκευάστηκε από το
Αστρονομικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Βέρνης ο μορφότυπος αρχείου
RINEX (Receiver INdependent Exchange format).
Αν και η αρχική ιδέα αφορούσε κυρίως ανταλλαγή αρχείων
παρατηρήσεων (αρχεία με κατάληξη .ο) και μηνυμάτων ναυσιπλοΐας (αρχεία με
κατάληξη .n), παρόμοιες τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη από την
IGS (International GNSS Service), αρχείων ανταλλαγής μετεωρολογικών
δεδομένων, δεδομένων που αφορούν τα χρονόμετρα των δορυφόρων και
δεκτών, δεδομένων που αφορούν τις κεραίες δορυφόρων και δεκτών,
δεδομένων ιονόσφαιρας, παραμέτρων περιστροφής της Γης και λοιπών
αρχείων που θα αναλυθούν παρακάτω. Η δε ανάπτυξη νέων δορυφορικών
συστημάτων πλοήγησης όπως αναφέρθηκαν στο Κεφ.1 και η ανάγκη
προσθήκης νέων πληροφοριών στο αρχείο RINEX, οδήγησαν σε βελτιωμένες
εκδόσεις του με πιο πρόσφατη τη 3.03. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκδοση
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3.02 ξεκίνησε η υποστήριξη του συστήματος QZSS, ενώ το IRNSS
υποστηρίζεται από την έκδοση 3.03 και έπειτα.
4.2 Συμβατικές ονομασίες
Η σύμβαση για την ονομασία των εκάστοτε δορυφόρων των διαφόρων
συστημάτων είναι η εξής από την έκδοση 2 των αρχείων RINEX και έπειτα
(IGS,2015):
snn όπου
s: Χαρακτήρας που συμβολίζει το σύστημα πλοήγησης που χρησιμοποιείται
και αναλυτικά:
G: GPS
R: GLONASS
S: SBAS
E: Galileo
C: BeiDou
J: QZSS
I: IRNSS
nn: Ο διψήφιος αριθμός του κώδικα ψευδοτυχαίου θορύβου (PRN) που έχει
ανατεθεί σε κάθε δορυφόρο για το GPS, Galileo, BeiDou και IRNSS και
διαφοροποιούν τους δορυφόρους μεταξύ τους στην τωρινή διάταξη. Δεν είναι
ίδιος με τον σειριακό αριθμό κάθε δορυφόρου (SVN-Serial Vehicle Number) και
δεν πρέπει να συγχέονται.
Για το GLONASS ο αριθμός nn αναφέρεται στον κωδικό τροχιακής θέσης
(orbital slot number) που ανατίθεται σε κάθε δορυφόρο του συστήματος ο
οποίος και πάλι δεν είναι ίδιος με το σειριακό αριθμό κάθε δορυφόρου. Στα
συστήματα βελτίωσης υπολογισμού θέσης (Satellite Based Augmentation
Systems –SBAS) έχουν ανατεθεί οι παρακάτω κωδικοί PRN:
WAAS (Β. Αμερική):
EGNOS (Ευρώπη):
MSAS (Ιαπωνία):
GAGAN (Ινδία):
SDCM (Ρωσία):
QZSS (Ιαπωνία):

PRN: 133,135,138
PRN: 120,124,126
PRN: 129,137
PRN: 127,128
PRN: 125,140,141
PRN: 192

Η προτεινόμενη ονομασία ενός αρχείου RINEX έκδοσης έως και 3.01 έχει
ως εξής (Gurtner, Estey, 2007):
ssssdddf.yyt όπου
ssss:
ddd:

Τετραψήφιος κωδικός του δέκτη
Μέρα του έτους κατά την οποία ξεκίνησε η μέτρηση
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f:
Αριθμός αρχείου μέτρησης μέσα στην ίδια ημέρα (πχ. 0: 1ο αρχείο,
1: 2ο αρχείο κτλ.)
yy:
Δύο τελευταία ψηφία του έτους μέτρησης (πχ. 17 για το 2017)
t:
Κωδικός που δείχνει το είδος του αρχείου rinex. Αναλυτικότερα:
O: Αρχείο παρατηρήσεων
N: Αρχείο μηνύματος ναυσιπλοΐας GPS
M: Αρχείο μετεωρολογικών δεδομένων
G: Αρχείο μηνύματος ναυσιπλοΐας GLONASS
L:
Αρχείο μηνύματος ναυσιπλοΐας Galileo
P: Μεικτό αρχείο μηνύματος ναυσιπλοΐας
H: Αρχείο μηνύματος ναυσιπλοΐας SBAS
B: Αρχείο εκπεμπόμενων δεδομένων SBAS
C: Αρχείο χρονομέτρων (της IGS)
S: Συγκεντρωτικό αρχείο (summary file) της IGS
Η προηγούμενη ονοματοδοσία προέκυπτε από τον περιορισμό των
λειτουργικών συστημάτων της εποχής έκδοσης, τα οποία είχαν δυνατότητα να
υποστηρίζουν αρχεία με ονόματα το πολύ «8.3» χαρακτήρων (πχ.
12345678.123). Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων οδήγησε στην
υποστήριξη ονομάτων αρχείων μέχρι 255 χαρακτήρων. Η προτεινόμενη
ονομασία ενός αρχείου RINEX έκδοσης 3.02 και νεότερης έχει ως εξής (IGS,
2015):
Name_S_StartTime_Period_ObsFreq_Content_Format.Compression
όπου:
Name:
9 χαρακτήρες που ορίζουν τοποθεσία, στάση και χώρα
S:
1 χαρακτήρες που ορίζει την πηγή δεδομένων
Start Time:
11 χαρακτήρες που ορίζουν ημερομηνία και ώρα με τη μορφή
YYYYDDDHHMM
Period:
3 χαρακτήρες που ορίζουν τη διάρκεια παρατηρήσεων
Obs.Freq.:
3 χαρακτήρες που ορίζουν το διάστημα μεταξύ παρατηρήσεων
Content:
2 χαρακτήρες που ορίζουν τον τύπο του περιεχομένου
Format:
3 χαρακτήρες που ορίζουν το format του αρχείου
Compression: 2-3 χαρακτήρες που ορίζουν το είδος συμπίεσης του αρχείου
Για παράδειγμα το αρχείο:
AUTN00FRA_R_20161610000_01D_30S_MO.crx.gz
είναι αρχείο RINEX που αναφέρεται στο σταθμό Autun (AUTN) στη Γαλλία
(FRA), για την ημέρα 161 του έτους 2016, με εκκίνηση στις 00:00, διάρκεια
παρατηρήσεων 1 ημέρα (01D), βήμα παρατηρήσεων 30 δευτερολέπτων (30S),
περιέχει μεικτά (M) δεδομένα παρατηρήσεων (observation file – O), έχει
κατάληξη .crx (αφορά αρχεία συμπιεσμένα με το λογισμικό του Yuki Hatanaka,
(βλ. κεφ. 5.1) και έχει συμπιεστεί περαιτέρω με το λογισμικό gzip που δίνει την
κατάληξη .gz.
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4.3 Αρχεία RINEX Παρατηρήσεων (Observation Files *.yyo)
Αποτελούν τα βασικά αρχεία όσο αφορά την επεξεργασία παρατηρήσεων
συστημάτων GNSS, και τον κύριο λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα
αρχεία RINEX. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις παρατηρήσεις που έχουν
καταγραφεί, καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τον παρατηρητή,
το δέκτη, το είδος και του ύψος κεραίας κτλ.
Οι παρατηρήσεις που περιέχονται σε ένα αρχείο RINEX είναι τεσσάρων
ειδών και έχουν ως εξής (A. Pestana, 2015):
 Παρατηρήσεις ώρας: όπως θα δούμε οι παρατηρήσεις αναφέρονται σε
συγκεκριμένη ώρα, ανάλογα και με το καθορισμένο χρονικά βήμα μετρήσεων,
και μάλιστα στην κεφαλίδα (header) του αρχείου RINEX αναγράφεται ξεκάθαρα
σε ποια κλίμακα ώρας αναφέρονται οι παρατηρήσεις, εφόσον υπάρχουν μεικτά
δεδομένα από διαφορετικά συστήματα GNSS. Εφόσον υπάρχουν
παρατηρήσεις μόνο από ένα σύστημα GNSS, η ώρα μέτρησης αναφέρεται στην
κλίμακα χρονομέτρησης του συστήματος για το οποίο υπάρχουν
παρατηρήσεις.
 Παρατηρήσεις ψευδοαπόστασης που προκύπτουν από συγκρίσεις του
κώδικα των δορυφόρων με τον κώδικα που αναπαράγουν οι δέκτες GNSS, και
συγκεκριμένα από τη σχέση (Δ. Παραδείσης, 2000):
𝑝𝑟𝑟𝑠 = 𝜌𝑟𝑠 − 𝑐(𝛿𝜏𝑟 − 𝛿𝑡 𝑠 ) + 𝑑𝑖𝑜𝑛𝑜 + 𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜
𝑝𝑟𝑟𝑠 : Ψευδοαπόσταση μεταξύ δορυφόρου (s) και δέκτη (r)
𝜌𝑟𝑠 : Γεωμετρική απόσταση μεταξύ δορυφόρου (s) και δέκτη (r)
c: ταχύτητα του φωτός στο κενό
𝛿𝜏𝑟 : Αποχή του χρονομέτρου του δέκτη, στην κλίμακα χρονομέτρησης του
δέκτη
𝛿𝑡 𝑠 : Αποχή του χρονομέτρου του δορυφόρου, στην κλίμακα χρονομέτρησης
του δορυφόρου
𝑑𝑖𝑜𝑛𝑜 : Διόρθωση λόγω ιονοσφαιρικής διάθλασης
𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜 : Διόρθωση λόγω τροποσφαιρικής διάθλασης
Οι παρατηρήσεις ψευδοαπόστασης δίνονται σε μέτρα.
 Παρατηρήσεις φάσης της φέρουσας συχνότητας, οι οποίες δίνονται σε
κύκλους.
 Οι παρατηρήσεις φαινομένου Doppler, οι οποίες δίνονται σε Hz και είναι
θετικές για προσεγγίζοντες δορυφόρους.
 Παρατηρήσεις ισχύος σήματος οι οποίες είναι τιμές αναλογίας σήματος
προς θόρυβο, σε μονάδες που εξαρτώνται από το δέκτη.
Οι κωδικοί για τα είδη των παρατηρήσεων που αναγράφονται σε ένα
αρχείο RINEX έκδοσης 2.11 είναι (W.Gurtner,L.Estey,2007):
C: Ψευδοαπόσταση (GPS: C/A, L2C κώδικες, GLONASS: C/A κώδικας,
Galileo: Όλοι οι κώδικες)
P: Ψευδοαπόσταση (GPS και GLONASS: P κώδικας)
L:
Φάση φέρουσας συχνότητας
D: Συχνότητα Doppler
S: Ισχύς σήματος ή σήμα προς θόρυβο

49

Οι κωδικοί για τις συχνότητες του εκάστοτε συστήματος GNSS φαίνονται
στην Εικ.18:

Εικόνα 18: Κωδικοί συχνοτήτων αρχείου παρατηρήσεων RINEX
(Πηγή: W.Gurtner, L.Estey: “RINEX: The Receiver Independent Exchange Format
Version 2.11”, 10 December 2007)

Για να δείξουμε το εύρος των πληροφοριών που παρέχονται από τα
συγκεκριμένα αρχεία, θα αναλύσουμε ένα αρχείο παρατηρήσεων RINEX, και
συγκεκριμένα το 04555_log0516b.17o, που αναφέρεται σε μετρήσεις
κινηματικού
εντοπισμού
που
πραγματοποιήθηκαν
εντός
της
Πολυτεχνειούπολης στις 16 Μάϊου 2017.
Τα αρχεία παρατηρήσεων έχουν στο ξεκίνημά τους μια κεφαλίδα, η οποία
δίνει εισαγωγικά στοιχεία εκτός των παρατηρήσεων (Gurtner, Estey, 2007)
όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια.

50

Στήλες 61-80
Τίτλοι

Εικόνα 19: Κεφαλίδα (Header) ενός αρχείου RINEX παρατηρήσεων (*.yyo)
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Όπως βλέπουμε οι στήλες 61 έως 80 δεν περιέχουν δεδομένα και είναι
αποκλειστικά για τίτλους, όπως φαίνεται και στην Εικ.19.
Στη γραμμή 1 παίρνουμε την πληροφορία ότι έχουμε ένα αρχείο RINEX
έκδοσης 2.11 που αφορά μεικτά δεδομένα παρατηρήσεων (observation data,
mixed), το οποίο σημαίνει ότι προέρχονται από πολλαπλά συστήματα
πλοήγησης GNSS.
Στη γραμμή 2 παίρνουμε την πληροφορία ότι το αρχείο δημιουργήθηκε με
το λογισμικό JPS2RIN έκδοσης 2.0.112 της JAVAD GNSS, και δημιουργήθηκε
στις 17 Μαΐου 2017, στις 12:48:42 ώρα UTC. Στη γραμμή 3 έχουμε το όνομα
του παρατηρητή (Liolis) και του οργανισμού (SATM) που εκτέλεσαν τη μέτρηση.
Η γραμμή 4 έχει το όνομα του δέκτη (log0516b), όπου το b αναφέρεται
στη 2η μέτρηση για την ημέρα αυτή, και η γραμμή 5 το νούμερό του δέκτη
(04555). Στη γραμμή 6 έχουμε τον αριθμό και τύπο του δέκτη, καθώς και την
έκδοση του λογισμικού του δέκτη, ενώ στη γραμμή 7 έχουμε μια προσεγγιστική
θέση του δέκτη.
Στη γραμμή 8 βρίσκουμε τον αριθμό (04555) και τον τύπο
(JAVTRIUMPH_1MR) της κεραίας, ενώ στην 9 υπάρχουν στοιχεία για τυχόν
γνωστή απόκλιση (Height, East, North) της μέτρησης από το επιθυμητό σημείο
ενδιαφέροντος, συνήθως ενδιαφέρει το ύψος κεραίας μόνο.
Στη γραμμή 10 υπάρχουν πληροφορίες για τους παράγοντες μήκους
κύματος στις συχνότητες L1 και L2, όπου 1 σημαίνει ασάφειες πλήρους κύκλου,
το 2 ασάφειες μισού κύκλου και το 0 στην L2 σημαίνει ότι υπάρχει δέκτης μιας
συχνότητας.
Στη γραμμή 11 ο αριθμός στην αρχή του μηνύματος δείχνει πόσα
διαφορετικά είδη παρατηρήσεων υπάρχουν στο αρχείο, συγκεκριμένα
C1,P1,L1,D1,S1,C2,P2,L2,D2,S2,C5,L5,D5,S5 στην περίπτωση του αρχείου
που μελετάμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε παρατηρήσεις:
Ψευδοαποστάσεων κώδικα C/A, συχνότητας L1 ή G1:
Ψευδοαποστάσεων κώδικα P, συχνότητας L1 ή G1:
Φάσης συχνότητας L1 ή G1:
Doppler συχνότητας L1 ή G1:
Σήματος προς θόρυβο συχνότητας L1 ή G1:
Ψευδοαποστάσεων κώδικα C/A, συχνότητας L2 ή G2:
Ψευδοαποστάσεων κώδικα P, συχνότητας L2 ή G2:
Φάσης συχνότητας L2 ή G2:
Doppler συχνότητας L2 ή G2:
Σήματος προς θόρυβο συχνότητας L2 ή G2:
Ψευδοαποστάσεων κώδικα C/A, συχνότητας L5 ή E5:
Φάσης συχνότητας L5 ή E5:
Doppler συχνότητας L5 ή E5:
Σήματος προς θόρυβο συχνότητας L5 ή E5:
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C1
P1
L1
D1
S1
C2
P2
L2
D2
S2
C5
L5
D5
S5

Η γραμμή 13 αναφέρεται στο βήμα μεταξύ των παρατηρήσεων (στην
περίπτωσή μας 1 second), ενώ οι 14 και 15 στην ημερομηνία και ώρα της
πρώτης και τελευταίας παρατήρησης αντίστοιχα (16 Μαΐου 2017, ώρα έναρξης
7:39:05 και λήξης 11:09:36 σε ώρα GPS).
Η γραμμή 16 με τίτλο LEAP SECONDS αναγράφει πόσα δευτερόλεπτα
έχει διορθωθεί η ώρα UTC από τις 6 Ιαν 1980 όπου συγχρονίστηκε με την ώρα
GPS. Μιας και η ώρα GPS δεν διορθώνεται όπως η UTC, αυτό σημαίνει ότι ο
χρόνος GPS είναι μπροστά κατά 18 δευτερόλεπτα την εποχή των μετρήσεων
από τον UTC. Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση
παρατηρήσεων από διαφορετικά συστήματα GNSS. Η γραμμή 17, τέλος,
αναγράφει πόσοι δορυφόροι με καταγεγραμμένες παρατηρήσεις υπάρχουν στο
αρχείο.
Η κεφαλίδα του αρχείο τελειώνει αναγράφοντας για κάθε δορυφόρο, με
χαρακτηριστικό το PRN του, τον αριθμό των παρατηρήσεων που έχουν
καταγραφεί για κάθε τύπο παρατηρήσεων, όπως αυτοί αναφέρονται στη
γραμμή 11. Το μήνυμα END OF HEADER μας ενημερώνει ότι τελείωσε η
κεφαλίδα και ξεκινούν οι παρατηρήσεις.

Εικόνα 20: Δείγμα δεδομένων ενός αρχείου RINEX παρατηρήσεων (*.yyo)

Όπως βλέπου με και στην Εικ.20, μετά το τέλος της κεφαλίδας ξεκινούν
τα δεδομένα του αρχείου παρατηρήσεων RINEX. Για την ανάλυση που θα
ακολουθήσει έχει επισημανθεί ένα πακέτο δεδομένων για διάστημα ενός
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δευτερολέπτου παρατηρήσεων, όσο και το βήμα των παρατηρήσεων του
αρχείου.
Στη γραμμή 67 υπάρχουν οι πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που θα
ακολουθήσουν. Αρχικά έχουμε την πληροφορία ημερομηνίας – ώρας (17 5 16
7 39 5.0000000) η οποία μεταφράζεται σε 16/5/2017 στις 07:39:05 ώρα GPS.
Στη συνέχεια ακολουθεί ένας δείκτης της εποχής GPS (epoch flag), ο οποίος
εάν είναι από 2-5 δείχνει κάποιο γεγονός ως εξής:
0:
ΟΚ
1:
βλάβη τροφοδοσίας ρεύματος μεταξύ της προηγούμενης και της τωρινής
εποχής
>1: Δείκτης γεγονότος ως εξής:
2:
Έναρξη κίνησης κεραίας
3:
Νέα στάση (τέλος κινηματικών δεδομένων σε κινητό δέκτη)
4:
Ακολουθούν πληροφορίες κεφαλίδας
5:
Εξωτερικό γεγονός
6:
Ακολουθούν καταγεγραμμένα δεδομένα ολίσθησης κύκλων για αναφορά
ολισθήσεων που ανιχνεύθηκαν και επιδιορθώθηκαν
Παρατηρούμε ότι στα δεδομένα που εξετάζουμε ο δείκτης αυτός είναι 0
(σημασμένος με κόκκινο κύκλο στην Εικ.20), οπότε τα δεδομένα μας είναι
εντάξει.
Ακολουθούν στοιχεία σχετικά με τους δορυφόρους για τους οποίους
υπάρχουν δεδομένα στη συγκεκριμένη εποχή. Η 1 η εγγραφή αναγράφει το
συνολικό αριθμό των δορυφόρων για τους οποίους υπάρχουν δεδομένα, ενώ
ακολουθούν τα αναγνωριστικά PRN των παραπάνω δορυφόρων. Στα
δεδομένα μας είναι η εγγραφή «9G 5S23E 1G15E 4G13G17G28G30», όπου
το 9 είναι ο συνολικός αριθμός των δορυφόρων, και ακολουθούν τα αντίστοιχα
PRN, δηλαδή είναι οι: G5,S23,E1,G15,E4,G13,G17,G28 και G30.
Ο τελικός αριθμός που αναγράφεται (0.000098434) είναι η διαφορά των
χρονομέτρων δορυφόρων και δέκτη σε δευτερόλεπτα.
Στο τμήμα των παρατηρήσεων έχουμε τις παρατηρήσεις σε μονάδες
κύκλων της φέρουσας για παρατηρήσεις φάσης και σε μέτρα για παρατηρήσεις
κώδικα, με τη σειρά που αναγράφονται στην κεφαλίδα του αρχείου που
αναφέραμε παραπάνω. Επίσης αναγράφονται η ισχύς του σήματος (δείκτης
από 1-9, με κατώφλι το 5 για καλή αναλογία σήματος/θορύβου), καθώς και
τυχόν απώλεια παρακολούθησης του δορυφόρου (δείκτης LLI- Loss of Lock
Indicator με τιμές 0-7 όπου 0 ή κενό είναι χωρίς απώλειες). Οι παρατηρήσεις
έχουν δεκαδική μορφή, με μήκος 14 θέσεις (ψηφία και σύμβολα πχ «-» ή «.»,
ενώ οι δείκτες ισχύος σήματος και LLI είναι μονοψήφιοι ακέραιοι.
Εάν για παράδειγμα μελετήσουμε τις παρατηρήσεις του 1ου δορυφόρου
(μπλε πλαίσιο), που, όπως βλέπουμε από τα μεταδεδομένα στην αρχή των
παρατηρήσεων, είναι ο G15, βλέπουμε από την κεφαλίδα ότι δεν αναμένουμε
παρατηρήσεις για τους τύπους παρατηρήσεων C5,L5,D5 και S5.
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Σύμφωνα με αυτά φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι οι παρατηρήσεις που
έχουμε είναι:
C1: 23161422.606 m
P1: 23161420.886 m
L1: 121714111.646 ακέραιοι κύκλοι
Δείκτης LLI = 1 (Για παρατηρήσεις φάσης σημαίνει ότι οι δείκτες μηκών κύματος
στις συχνότητες L1/L2 είναι αντίθετοί απ’ ότι αναγράφεται στην κεφαλίδα).
D1: -2956.995 Hz
S1: 4.000 (Δείκτης σήματος προς θόρυβο)
C2: 23161423.636 m
P2: 23161422.116 m
L2: 94842165.319 ακέραιοι κύκλοι
Δείκτης LLI = 1 (Όπως παραπάνω)
D2: -2304.190 Hz
S2: 4.000 (Δείκτης σήματος προς θόρυβο)
C5: Κενό
L5: Κενό
D5: Κενό
S5: Κενό
4.4 Αρχεία μηνύματος ναυσιπλοΐας RINEX (Navigation Files *.yyn)
Το μήνυμα ναυσιπλοΐας των συστημάτων GNSS παρέχει στους χρήστες
τη δυνατότητα να εκτελέσουν τους απαιτούμενους υπολογισμούς για τον
προσδιορισμό της θέσης τους, προσφέροντας πληροφορίες που αφορούν την
προβλεπόμενη τροχιά των δορυφόρων, παραμέτρους διόρθωσης
χρονομέτρων, παραμέτρους μοντέλων ιονόσφαιρας καθώς και πληροφορίες
για την υγεία (health) των δορυφόρων του συστήματος.
Στη σημερινή εποχή, με το εύρος των συστημάτων GNSS που είναι
διαθέσιμα, υπήρξε η ανάγκη διαχωρισμού των μηνυμάτων ναυσιπλοΐας
αναλόγως της προέλευσής τους. Έτσι τα αρχεία ναυσιπλοΐας του GPS
δημιουργούνται με την κατάληξη .yyN (όπου yy τα δύο τελευταία ψηφία του
έτους μέτρησης), τα αρχεία ναυσιπλοΐας του GLONASS με την κατάληξη .yyG,
του Galileo με την κατάληξη .yyL, ενώ τα μηνύματα ναυσιπλοΐας των
συστημάτων SBAS έχουν την κατάληξη .yyH. Μετά την έκδοση 3.02 των
αρχείων RINEX, που άλλαξε και ο τρόπος ονομασίας των αρχείων, έγινε η
πρόβλεψη για ύπαρξη αρχείων ναυσιπλοΐας για το σύστημα QZSS (με την
κατάληξη …_JN.rnx), για το σύστημα BeiDou (με την κατάληξη …_CN.rnx),
καθώς και μικτά μηνύματα ναυσιπλοΐας (με την κατάληξη …_MN.rnx).
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Εικόνα 21: Δείγμα δεδομένων ενός αρχείου RINEX v.2.10 μηνύματος ναυσιπλοΐας GPS
(*.yyN)

Ένα τυπικό δείγμα ενός μηνύματος ναυσιπλοΐας GPS σε μορφή RINEX
v.2.10, φαίνεται στην Εικ.21 . Όπως βλέπουμε στην αρχή του αρχείου υπάρχει
μια κεφαλίδα, σαφώς μικρότερη από αυτή του αρχείου παρατηρήσεων.
Στην 1η γραμμή αναγράφεται η έκδοση αρχείου RINEX (2.10) και ο τύπος
του αρχείου (Ν), ενώ στη 2η γραμμή αναγράφεται με ποιο λογισμικό ποιάς
εταιρίας δημιουργήθηκε το αρχείο, καθώς και η ώρα δημιουργίας του.
Ακολουθούν στην 3η γραμμή τα συνολικά δευτερόλεπτα διόρθωσης (leap
seconds) από τις 6 Ιαν 1980, που είναι η αρχή χρονομέτρησης του GPS, έως
και τη στιγμή μέτρησης.
Τέλος δίνονται στις γραμμές 4 και 5 οι παράμετροι α[0] έως α[3], που είναι
οι συνιστώσες μιας κυβικής εξίσωσης που αναπαριστά το εύρος της
κατακόρυφης καθυστέρησης λόγω ιονόσφαιρας και β[0] έως β[3] που είναι οι
συνιστώσες μιας κυβικής εξίσωσης που αναπαριστά την περίοδο του μοντέλου
ιονόσφαιρας που χρησιμοποιείται. Η γραμμή 6 δίνει την πληροφορία ότι
τελείωσε η κεφαλίδα του αρχείου.
Ακολουθούν οι πληροφορίες για κάθε δορυφόρο ξεχωριστά. Εφόσον το
μήνυμα προέρχεται από το ίδιο σετ με τις παρατηρήσεις θα αφορά μόνο τους
δορυφόρους που ήταν ορατοί κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων μας.
Υπάρχει όμως η δυνατότητα να κατεβάσει κάποιος δεδομένα ναυσιπλοΐας από
ιστοσελίδες ftp όπως αυτές των κέντρων δεδομένων της IGS, τα οποία θα
αφορούν το σύνολο των δορυφόρων, και είναι συνήθως διάρκειας μιας
ολόκληρης ημέρας.
Ως παράδειγμα θα εξετάσουμε τα δεδομένα του 1 ου δορυφόρου (μπλε
πλαίσιο στην Εικ.21), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των αρχείων
παρατηρήσεων RINEX v.2.11 (W.Gurtner, L.Estey, 2007):
Γραμμή 7 αρχείου (1η γραμμή δορυφόρου):
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PRN δορυφόρου: 5
Εποχή (Χρόνος, Μήνας, Ημέρα, Ώρα, Λεπτά, Δευτερόλεπτα):
17 5
16 7 59
44.0
Διόρθωση χρονομέτρου δορυφόρου (bias):
-4.578707739711D-05 sec
Drift χρονομέτρου δορυφόρου: 1.705302565824D-12 sec/sec
Ρυθμός μεταβολής Drift χρονομέτρου δορυφόρου:
0.0000D+00 sec/sec2
Στη συνέχεια δίνονται τα κεπλέρια στοιχεία της τροχιάς του δορυφόρου
(Παραδείσης,2000), καθώς και κάποιες άλλες πληροφορίες.
Γραμμή 8 αρχείου (2η γραμμή δορυφόρου):
Εποχή αναφοράς των δεδομένων της εφημερίδας - IODE (Issue of Data,
Ephemeris):
4.000000000000D+00
Πλάτος αρμονικής διόρθωσης στο sin του ακτινικού όρου της τροχιάς (crs):
1.053125000000D+01 m
Αλλαγή στη μέση κίνηση του δορυφόρου από την υπολογισμένη τιμή (Δn):
5.188073246932D-09 rad/sec
Μέση ανωμαλία στο χρόνο αναφοράς (Μ0):
2.886552849450D+00 rad
Γραμμή 9 αρχείου (3η γραμμή δορυφόρου):
Πλάτος αρμονικής διόρθωσης στο cos του εφαπτομενικού όρου της τροχιάς
(cuc):
5.606561899185D-07 rad
Εκκεντρότητα της ελλειπτικής τροχιάς (e):
4.944598651491D-03
Πλάτος αρμονικής διόρθωσης στο sin του εφαπτομενικού όρου της τροχιάς
(cus):
7.525086402893D-06 rad
Τετραγωνική ρίζα του μεγάλου ημιάξονα (√Α): 5.153739332199D+03 √m
Γραμμή 10 αρχείου (4η γραμμή δορυφόρου):
Χρόνος της εφημερίδας (Time of Ephemeris-TOE):
2.015840000000D+05 sec της εβδομάδας GPS
Πλάτος αρμονικής διόρθωσης στο cos της κλίσης της τροχιάς (cic):
-5.587935447693D-08 rad
Ορθή αναφορά του ανιόντος δεσμού στο χρόνο αναφοράς (Ω0):
-1.240001472113D+00 rad
Πλάτος αρμονικής διόρθωσης στο sin της κλίσης της τροχιάς (cis):
-3.911554813385D-08 rad
Γραμμή 11 αρχείου (5η γραμμή δορυφόρου):
Κλίση στο χρόνο αναφοράς (i0): 9.464168443233D-01 rad
Πλάτος αρμονικής διόρθωσης στο cos του ακτινικού όρου της τροχιάς (crc):
2.284687500000D+02 rad
Στοιχείο του περιγείου (ω):
5.352989569159D-01 rad
Γωνιακή ταχύτητα μετατόπισης του ανιόντος δεσμού (𝛺̇ ):
-8.118909613745D-09 rad/sec
Γραμμή 12 αρχείου (6η γραμμή δορυφόρου):
Ρυθμός μεταβολής κλίσης (IDOT):
3.457286867018D-10 rad/sec
Κωδικός συχνότητας L2: 1.000000000000D+00
Εβδομάδα GPS: 1949 (1.949000000000D+03)
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Σήμα δεδομένων P στην L2:

0

Γραμμή 13 αρχείου (7η γραμμή δορυφόρου):
Ακρίβεια δορυφόρου:
2.000000000000D+00 m
Υγεία δορυφόρου (0:OK 1:Προβληματικός):
0.000000000000D+00
Χρονική καθυστέρηση κώδικα P μεταξύ των συχνοτήτων L1 και L2 (Timing
Group Delay – TGD) (D.Matsakis, 2007):
-1.071020960808D-08 sec
Εποχή αναφοράς των δεδομένων των χρονομέτρων, IODC (Issue of
Data,Clock):
4.000000000000D+00
Γραμμή 14 αρχείου (8η γραμμή δορυφόρου):
Χρόνος εκπομπής του μηνύματος:
1.997100000000D+05 sec εβδομάδας GPS
Fit interval - Διάστημα μεταξύ διορθώσεων για προσαρμογή των παραμέτρων
του μοντέλου στην πραγματική τροχιά του δορυφόρου (Συνήθως αυτό το
διάστημα είναι 4 ώρες):
4.000000000000D+00 ώρες
Ακολουθούν οι Εικόνες όπου απεικονίζονται ενδεικτικά τα μηνύματα
ναυσιπλοϊας GLONASS, Galileo και SBAS για τα ίδια δεδομένα για τα οποία
αναλύσαμε τα προηγοούμενα αρχεία RINEX, τα οποία όμως δε θα αναλυθούν
διεξοδικά χάριν συντομίας. Επίσης παρατίθενται ενδεικτικά μικτά αρχεία
ναυσιπλοϊας με κατάληξη …_MN.rnx (.yyP), συστήματος QZSS με κατάληξη
…_JN.rnx (.yyQ) και συστήματος BeiDou με κατάληξη …_CN.rnx (.yyf), τα
οποία ελήφθησαν από την ιστοσελίδα ftp, cddis.gsfc.nasa.gov.

Εικόνα 22: Δείγμα δεδομένων ενός αρχείου RINEX v.2.10 μηνύματος ναυσιπλοΐας
GLONASS (*.yyG)
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Εικόνα 23: Δείγμα δεδομένων ενός αρχείου RINEX v.2.11 μηνύματος ναυσιπλοΐας
Galileo (*.yyL)

Εικόνα 24: Δείγμα δεδομένων ενός αρχείου RINEX v.2.11 μηνύματος ναυσιπλοΐας
SBAS (*.yyH)

Εικόνα 25: Δείγμα δεδομένων ενός αρχείου RINEX v.3.02 μηνύματος ναυσιπλοΐας
QZSS (*.yyQ)
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Εικόνα 26: Δείγμα δεδομένων ενός αρχείου RINEX v.3.02 μηνύματος ναυσιπλοΐας
BeiDou (*.yyF)

Εικόνα 27: Δείγμα δεδομένων ενός αρχείου RINEX v.3.03 μικτού μηνύματος
ναυσιπλοΐας (*.yyP)

4.5 Αρχεία Μετεωρολογικών Δεδομένων RINEX (*.yym)
Στην κεφαλίδα του αρχείου μετεωρολογικών δεδομένων RINEX (.yym)
βρίσκουμε πληροφορίες όπως η έκδοση RINEX του αρχείου, η υπηρεσία
παραγωγής του αρχείου, το λογισμικό με το οποίο δημιουργήθηκε, το όνομα
και ο αριθμός δέκτη ο οποίος προτιμάται να είναι αυτός του δέκτη GPS που έχει
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του αρχείου παρατηρήσεων, καθώς και
πληροφορίες σχετικά με το μετεωρολογικό δέκτη (τύπος, αριθμός).
Τέλος, όπως και στο αρχείο παρατηρήσεων δίνονται ο συνολικός αριθμός
και τα είδη παρατηρήσεων που περιέχονται στο συγκεκριμένο αρχείο. Αυτά
διαθέτουν τους παρακάτω κωδικούς:
PR: Πίεση (mbar)
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TD: Ξηρή θερμοκρασία (οC)
HR: Σχετική υγρασία (%)
ZW: Υγρό τμήμα της καθυστέρησης της διαδρομής στο ζενίθ (mm)
ZD: Ξηρό τμήμα της καθυστέρησης της διαδρομής στο ζενίθ (mm)
ZT: Συνολική καθυστέρηση της διαδρομής στο ζενίθ (mm)
WD: Διεύθυνση ανέμου (μοίρες)
WS: Ταχύτητα ανέμου (m/s)
RI: Βροχόπτωση από την τελευταία μέτρηση (1/10 mm)
HI: Δείκτης χαλαζόπτωσης (1 εάν έχει υπάρξει χαλαζόπτωση από την
τελευταία μέτρηση)
Στο τμήμα των δεδομένων, όπως και στο αρχείο παρατηρήσεων δίνεται η
εποχή των παρατηρήσεων σε ώρα GPS, και στη συνέχεια οι μετεωρολογικές
παρατηρήσεις, με τη σειρά που αναφέρονται στην κεφαλίδα του αρχείου.

Εικόνα 28: Δείγμα δεδομένων ενός αρχείου RINEX v.2.11 μετεωρολογικών δεδομένων
(*.yym)

4.6 Αρχεία Δεδομένων Κεραιών Δεκτών και Δορυφόρων ANTEX (*.atx)
Τα αρχεία ANTEX ανήκουν σε μια οικογένεια αρχείων τα οποία, αν και δεν
αποτελούν αρχεία RINEX με την αυστηρή έννοια του όρου, έχουν επικρατήσει,
να χρησιμοποιούνται στη διεθνή κοινότητα ως κοινώς συμφωνημένα πρότυπα
για ανταλλαγή συγκεκριμένων τύπων δεδομένων, προτεινόμενα συνήθως από
τη Διεθνή Υπηρεσία δεδομένων GNSS (International GNSS Service - IGS).
Τα αρχεία ANTEX περιέχουν τις διορθώσεις για τα κέντρα φάσης των
κεραιών των δορυφόρων συστημάτων πλοήγησης GNSS, καθώς και των
γνωστών κεραιών των δεκτών, ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Η πληροφορία
αυτή είναι χρήσιμη καθώς απαιτείται να γίνει η διόρθωση στο κέντρο φάσης της
κεραίας, από όπου και υπολογίζεται η ψευδοαπόσταση, καθώς το μετρημένο
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ύψος κεραίας που δίδεται από το χρήστη δεν αναφέρεται στο κέντρο φάσης,
αλλά σε σημείο στο εξωτερικό της κεραίας, συνήθως στο κάτω μέρος της
(bottom of antenna mount).
Τα αρχεία ANTEX δεν αλλάζουν με την αλλαγή της εβδομάδας GPS, αλλά
με τυχόν προσθήκη νέων κεραιών, η οποία δεν επηρρεάζει τα ήδη υπάρχοντα
δεδομένα. Έτσι η τρέχουσα έκδοση του αρχείου ANTEX (αυτή τη στιγμή είναι η
igs14.atx) μπορεί να παραμείνει σταθερή ακόμα και για κάποια χρόνια. Αξίζει
να σημειωθεί επίσης ότι λόγω των πολλών πληροφοριών που περιέχουν, το
μέγεθός τους είναι σημαντικό (8-9 ΜΒ).
Στο δείγμα του αρχείου ANTEX που ακολουθεί σημαίνεται ως σκιασμένη
η διαθέσιμη πληροφορία για ένα συγκεκριμένο δορυφόρο GPS (S/N: G063
Block: IIF).

Εικόνα 29: Δείγμα δεδομένων ενός αρχείου ANTEX (igs08.atx)
(Πηγή: IGS)

4.7 Αρχεία τροχιών ακριβείας δορυφόρων (*.sp3)
Με την έναρξη χρήσης του GPS εμφανίστηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός
τυποποιημένου αρχείου που θα παρέχει πληροφορίες στο χρήστη σχετικά με
τις τροχιές των δορυφόρων. Αυτές χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως η
αύξηση της ακρίβειας που επιτυγχάνεται στο στάδιο της μετεπεξεργασίας (postprocessing). Αν και οι προβλεπόμενες τροχιές των δορυφόρων έχουν
υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια από τα κέντρα ελέγχου, η πραγματική τροχιά
που ακολουθεί ο δορυφόρος έχει αποκλίσεις οι οποίες οφείλονται σε βαρυτικές
επιδράσεις της Γης κυρίως, αλλά και του Ηλίου και της Σελήνης δευτερευόντως
(Ψύχας, 2015).
Η NGS (National Geodetic Survey) δημιούργησε το πρώτο πρότυπο
αρχείο τροχιών sp1 (Standard Product #1), το 1985, (Remondi, 1985), το οποίο
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περιείχε πληροφορίες μόνο για το GPS. Τόσο το sp1, όσο και το sp2 (Remondi,
1989, Remondi, 1991) υπέστησαν βελτιώσεις με την πάροδο των ετών για να
καταλήξουμε στο sp3a (Standard Product #3, Spofford and Remondi, 1994).
Τα αρχεία sp3 με τη σειρά τους υπέστησαν βελτιώσεις, όπως η προσθήκη του
συστήματος GLONASS για τη δημιουργία του sp3b (IGEX Mail 0042, 27 Oct
1998), και το 2000 η προσθήκη πληροφοριών για τις ακρίβειες των
χρονομέτρων και η πληροφορίες για ξεχωριστή ακρίβεια για τις προβλεπόμενες
και παρατηρούμενες άμεσα παρεχόμενες (ultra-rapid) τροχιές (IGS Mail 5000).

Εικόνα 30: Δείγμα δεδομένων ενός αρχείου *.sp3
(Πηγή: IGS)

Οι παρεχόμενες σήμερα εφημερίδες τροχιών ακριβείας της IGS έχουν
ως εξής:
Εφημερίδα
Πολύ γρήγορη
(Ultra rapid)
Γρήγορη
(Rapid)
Τελική
(Final)

Όνομα Αρχείου

Χρόνος Διαθεσιμότητας

iguWWWWD.sp3

6 ώρες

igr WWWWD.sp3

13 ώρες

igs WWWWD.sp3

12 – 14 ημέρες

Πίνακας 9: Διατιθέμενες εφημερίδες ακριβείας της IGS
(Πηγή: NGS)
*WWWWD = Εβδομάδα GPS-Ημέρα GPS

Πλεονέκτημα του έως τώρα χρησιμοποιούμενου αρχείου τροχιών
ακριβείας δορυφόρων είναι η συμβατότητα ακόμα και με το 1 ης γενιάς
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αντίστοιχο αρχείο (sp3a), με αποτέλεσμα να μην απαιτείται ριζική αλλαγή των
λογισμικών για να δέχονται τις εκάστοτε νέες εκδόσεις. Αντίστοιχα η διατήρηση
του ίδιου μορφότυπου για τόσα χρόνια δημιουργεί το πρόβλημα της ανάγκης
για ριζική αλλαγή του, καθώς προέβλεπε την παροχή πληροφοριών για έως 85
δορυφόρους, ανεξαρτήτως συστήματος (S. Hilla, 2010), αριθμός όμως ο
οποίος με την ταχεία ανάπτυξη των λοιπών συστημάτων GNSS, αναμένεται
γρήγορα να ξεπεραστεί. Γι’ αυτό το λόγο έχει προταθεί η δημιουργία ενός νέου
μορφότυπου, του ORBEX (ORBit Exchange format), (S. Hilla, 2010), το οποίο
προτάθηκε να χρησιμοποιηθεί και για τους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς (Low
Earth Orbiting - LEO Satellites), θα έχει την κατάληξη *.orb και θα επιλύσει το
προαναφερθέν πρόβλημα.
4.8 Αρχεία χρονομέτρων δεκτών/δορυφόρων (*.clk)
Όσο χρονικό διάστημα το GPS ήταν το κυρίαρχο σύστημα δορυφορικής
πλοήγησης, οι διορθώσεις των χρονομέτρων των δορυφόρων του δινόταν
μέσω των αρχείων τροχιών ακριβείας (*.sp3). Η ανάπτυξη όμως των διαφόρων
συστημάτων, καθώς και η ανάγκη μείωσης του διαστήματος μεταξύ των
διατιθέμενων παρατηρήσεων των χρονομέτρων από 15 min που ίσχυε στα
αρχεία sp3, σε 30 sec, αύξησε το χώρο που απαιτούταν για την ενσωμάτωση
της πληροφορίας αυτής, σε βάρος πληροφοριών των τροχιών. Έτσι
αποφασίστηκε η δημιουργία από την IGS ενός νέου τύπου αρχείου που θα
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα χρονόμετρα των δορυφόρων (Ray και
Gurtner, 1998).
Το αρχείο αυτό έχει τη γενική μορφή των αρχείων RINEX, και τα δεδομένα
που δύναται να περιέχει έχουν ως εξής:
Δεδομένα ανάλυσης δεκτών AR (Analysis data – Receiver)
Δεδομένα ανάλυσης δορυφόρων AS (Analysis data – Satellite)
Δεδομένα παρατήρησης MS (Monitor data – Satellite)
Τα μεν δύο πρώτα (AR,AS), προκύπτουν από αποτελέσματα αναλύσεων
που γίνονται σε δίκτυα δεκτών – δορυφόρων στα διάφορα κέντρα ανάλυσης,
και οι τιμές δίνονται σε σχέση με ένα χρονόμετρο αναφοράς. Όσο για τα
δεδομένα MS, αφορούν τα χρονόμετρα των δορυφόρων και προκύπτουν από
σύγκριση των χρονομέτρων του δορυφόρου με ένα εργαστηριακό πρότυπο
(Ray και Gurtner, 1998).
Τα αρχεία χρονομέτρων έχουν τη συμβατική ονομασία cccwwwwd.clk
όπου:
ccc:
Κωδικός του κέντρου ανάλυσης που έχει παράγει το αρχείο
wwww:
Τετραψήφιος κωδικός εβδομάδας GPS, με αφετηρία την 6 Ιαν 1980
d:
Ημέρα της εβδομάδας, όπου 0: Κυριακή και 6: Σάββατο, ο κωδικός
7 σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι εβδομαδιαία
Παρατίθεται στη συνέχεια ένα αρχείο χρονομέτρων (esa19283.clk).
Μέρος των δεδομένων έχει περικοπεί χάριν συντομίας.
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Εικόνα 31: Δείγμα δεδομένων ενός αρχείου *.clk
(Πηγή: IGS)

Όπως παρατηρούμε, μετά από τις διάφορες πληροφορίες στην αρχή της
κεφαλίδας, ακολουθούν σε λίστα πληροφορίες των σταθμών του δικτύου που
χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων ως εξής:
Όνομα σταθμού (πχ. BOGT)
Μοναδικός κωδικός (συνήθως κωδικός DOMES) του σταθμού (πχ.
41901Μ001)
Τρισορθογώνιες ΧΥΖ συντεταγμένες (σε mm) στο ITRF08, όπως αναγράφεται
στην κεφαλίδα (πχ. 1744398886 -6116037017 512731865)
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Αφού αναφερθούν όλοι οι σταθμοί, έχουμε το τέλος της κεφαλίδας και την
έναρξη των παρατηρήσεων. Στις παρατηρήσεις αναγράφονται:
Ο τύπος παρατήρησης (πχ. AS)
Το όνομα δέκτη ή δορυφόρου (πχ. G10)
Εποχή στο σύστημα που αναγράφεται στην κεφαλίδα (πχ. 2016 12 21 0 0
0.000000)
Αριθμός παρατηρήσεων που θα ακολουθήσουν (1 ή 2)
Διόρθωση χρονομέτρου σε sec (πχ. -0.115820283000E-03)
Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (σ) της διόρθωσης (προαιρετικό, δεν δίνεται στο
παράδειγμα).
5.

Λογισμικά επεξεργασίας αρχείων RINEX
5.1 Λογισμικά συμπίεσης – αποσυμπίεσης CRX2RNX
5.1.1

Εισαγωγή

Το λογισμικό συμπίεσης – αποσυμπίεσης CRX2RNX, γνωστό και ως
«Hatanaka», από το όνομα του δημιουργού του, αν και αποτελεί στην ουσία
βοηθητικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής αρχείων RINEX,
εντούτοις συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα ενότητα λόγω της ευρείας χρήσης
του από τη γεωδαιτική κοινότητα.
Το βασικό μειονέκτημα των αρχείων RINEX είναι η αύξηση του μεγέθους
των αρχείων παρατηρήσεων σε σχέση με τα πρωτογενή δεδομένα. Γι’ αυτό το
λόγο δημιουργήθηκαν από τον Yuki Hatanaka εργαλεία για την
συμπίεση/αποσυμπίεση των αρχείων παρατηρήσεων RINEX (.yyO), και τη
δημιουργία των συμπιεσμένων αρχείων RINEX (Compact RINEX format Hatanaka,1996), τα οποία έχουν την κατάληξη .yyD, όπου yy είναι τα τελευταία
ψηφία του έτους καταγραφής των παρατηρήσεων. Να σημειωθεί ότι η
συμπίεση αφορά μόνο τα αρχεία παρατηρήσεων RINEX, και όχι αρχεία
μηνυμάτων ναυσιπλοΐας (.yyN)
Μετά τη συμπίεση τα αρχεία παρατηρήσεων RINEX καταλαμβάνουν
περίπου 25 με 30% του αποθηκευτικού χώρου που θα καταλάμβαναν μετά
από συμπίεση τους με συνήθη λογισμικά συμπίεσης (πχ. Winrar). Η διαδικασία
αυτή συμπίεσης επιτρέπει την εύκολη ανταλλαγή δεδομένων μέσω διαδικτύου,
αλλά και ύπαρξη διαδικτυακών βιβλιοθηκών αρχείων RINEX με παρατηρήσεις
επί 24ώρου βάσεως για πολλά διαδοχικά έτη καταγραφής μονίμων σταθμών.
5.1.2

Λειτουργία

Για τη συμπίεση και αποσυμπίεση των αρχείων RINEX υπάρχουν
αντίστοιχα τα προγράμματα RNX2CRX και CRX2RNX. Τα προγράμματα αυτά
λειτουργούν με εντολές του χρήστη μέσω κάποιου κελύφους (shell), όπως η
γραμμή εντολών (command line) των windows. Γι’ αυτό ονομάζονται
προγράμματα εντολών γραμμής χρήστη, ή κονσόλας χρήστη ή χαρακτήρων
χρήστη (command-line user interface – CLI, console/character user interface –
CUI).
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Τα συμπιεσμένα αρχεία RINEX συνήθως συμπιέζονται πάλι με λογισμικά
σαν το Winzip και απαιτείται αποσυμπίεση πριν την επεξεργασία τους με τα
λογισμικά Hatanaka. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τελικό συμπιεσμένο αρχείο
να έχει μέγεθός ακόμα και τόσο λίγο όσο το 1/10 του αρχικού.
Για την εκτέλεση του προγράμματος απαιτείται πρώτα η αλλαγή φακέλου
σε αυτόν που βρίσκεται το πρόγραμμα RNX2CRX (ή CRX2RNX). Αυτό γίνεται
με την εντολή:
cd C:\...path στο οποίο βρίσκονται τα προγράμματα Hatanaka
Στη συνέχεια τοποθετούμε το αρχείο που επιθυμούμε να συμπιέσουμε
στον ίδιο φάκελο με τα προγράμματα Hatanaka και πληκτρολογούμε:
rnx2crx XXXXDDDX.YYO
όπου XXXXDDDX.YYO είναι το αρχείο που επιθυμούμε να συμπιέσουμε.
Εναλλακτικά μπορούμε να πληκτρολογήσουμε:
rnx2crx C:\.... path…\ XXXXDDDX.YYO
χρησιμοποιώντας τη διαδρομή στην οποία βρίσκεται το αρχείο
XXXXDDDX.YYO. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα αρχείο
XXXXDDDX.YYD, το οποίο είναι συμπιεσμένο αρχείο RINEX, στο φάκελο που
βρισκόταν το ασυμπίεστο αρχείο.
Ανάλογα εργαζόμαστε για τη χρήση του προγράμματος crx2rnx για την
αποσυμπίεση ενός συμπιεσμένου αρχείου RINEX.

Εικόνα 32: Παράδειγμα χρήσης προγραμμάτων Hatanaka

Με την εντολή –s μετά το όνομα του προγράμματος, υπάρχει η επιλογή
να παρακαμφθούν τυχόν σφάλματα στις καταγραφές με παράλειψη της
συγκεκριμένης εποχής στην οποία βρίσκονται τα σφάλματα, προκειμένου να
μη σταματήσει η διαδικασία με ένδειξη σφάλματος.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επανέναρξης της συμπίεσης μετά από ένα
αριθμό εποχών στο αρχείο RINEX με την εντολή –e #εποχών, ενώ με την
εντολή –h εμφανίζεται μήνυμα βοήθειας σχετικά με το πρόγραμμα.
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5.2 Λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων GNSS, TEQC
5.2.1

Εισαγωγή

Τα αρχικά του λογισμικού TEQC (Translation, Editing, Quality Checking),
δίνουν μια πρώτη εικόνα για τις χρήσεις του προγράμματος σε αρχεία
παρατηρήσεων GNSS.
Αναλυτικότερα το TEQC έχει αναπτυχθεί από τη UNAVCO (μη
κερδοσκοπική κοινοπραξία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κυρίως των ΗΠΑ, με
αντικείμενο τη γεωδαισία). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετατροπή
πρωτογενών δεδομένων διαφόρων εταιρειών (πχ .dat) σε RINEX, επεξεργασία
ενός RINEX αρχείου (πχ. αφαίρεση προβληματικών δορυφόρων), έλεγχο
συμβατότητας με τα αρχεία RINEX v.2, συνένωση ή διάσπαση αρχείων RINEX,
έλεγχο ποιότητας είτε με χρήση των αρχείων ναυσιπλοΐας, είτε μόνο με χρήση
των αρχείων παρατηρήσεων (.yyO) και τέλος για δημιουργία νέων αρχείων
RINEX με μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ των παρατηρήσεων.
Το TEQC χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για τις
ανάγκες της παρούσας εργασίας με κλήση του μέσω της γραμμής εντολών, για
εκτέλεση ελέγχου ποιότητας σε αρχεία παρατηρήσεων RINEX, καθώς και για
διαχωρισμό των αρχείων σε μικρότερα υπο-αρχεία, ή αύξηση του βήματος
καταγραφής δεδομένων (thinning). Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση
γενικών εντολών του προγράμματος, καθώς και βασικών εντολών που
χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της εργασίας.
5.2.2

Λειτουργία

Όπως και τα προγράμματα συμπίεσης Hatanaka, έτσι και το TEQC
λειτουργεί μέσω της γραμμής εντολών (command line). Απαιτείται βεβαίως
αλλαγή του καταλόγου στο φάκελο που βρίσκεται το .exe αρχείο του TEQC, με
όμοιο τρόπο όπως δείξαμε στην ενότητα 5.1.2. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το
πρόγραμμα λειτουργεί μόνο με αρχεία RINEX v.2 και κάτω.
5.2.3

Βασικές εντολές

Παρατίθενται κάποιες βασικές εντολές για το πρόγραμμα με ένα αρχείο
το οποίο συμβατικά ονομάζουμε xxxxdddx.yyo.
teqc +help
Με την εντολή αυτή παρατίθενται οι περισσότερες εντολές του TEQC σε έναν
κατάλογο, με σύντομη περιγραφή της λειτουργίας που εκτελούν.
teqc +meta xxxxdddx.yyo
Επιστρέφει ένα σύνολο πληροφοριών για το αρχείο RINEX που εισάγαμε.
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Εικόνα 33: Παράδειγμα χρήσης εντολής +meta

teqc -O.sum . xxxxdddx.yyo
Επιστρέφει τους δορυφόρους από τους οποίους έχουν καταγραφεί
παρατηρήσεις, τις συχνότητες για τις οποίες έχουν καταγραφεί, καθώς και τον
αριθμό των παρατηρήσεων.

Εικόνα 34: Παράδειγμα χρήσης εντολής –Ο.sum .

teqc +qc xxxxdddx.yyo
Αποτελεί βασική εντολή του προγράμματος, η οποία χρησιμοποιήθηκε και
στο GUI που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Εκτελεί
ένα έλεγχο ποιότητας του αρχείου παρατηρήσεων (.yyo), καθώς και
αντίστοιχου αρχείου δεδομένων ναυσιπλοιας (.yyn για το GPS, .yyg για το
GLONASS, κτλ.), εφόσον βρεθεί στον ίδιο φάκελο. Επίσης δημιουργεί το
συμπληρωματικό αρχείο xxxxdddx.yyS στο οποίο περιέχεται η αναφορά
ποιότητας. Αυτό το αρχείο στη συνέχεια διαβάζεται από το πρόγραμμα GNSS
“L” GUI, όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω. Εάν επιθυμούμε ποιοτικό έλεγχο
χωρίς τη δημιουργία αρχείου αναφοράς (report), μπορούμε να επιλέξουμε την
εντολή +qcq.
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Εικόνα 35: Παράδειγμα αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας εντολής +qc
(Δεν παρατίθενται όλα τα αποτελέσματα χάριν συντομίας)

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να εξαιρεθούν κάποιοι δορυφόροι από τον
έλεγχο ποιότητας ή ακόμα και όλοι οι δορυφόροι ενός συστήματος (πχ. του
Glonass) με εντολές όπως:
teqc +qc –G1,15,22 – R xxxxdddx.yyo
για να εξαιρεθούν οι δορυφόροι 1,15,22 του GPS και όλοι οι δορυφόροι του
Glonass στην προκειμένη περίπτωση.
Για να αφαιρέσουμε τις παρατηρήσεις ενός συστήματος και να
δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο RINEX μόνο με τις παρατηρήσεις που
επιθυμούμε αρκεί να πληκτρολογήσουμε την εντολή:
teqc – R xxxxdddx.yyo > xxxxdddx_noGlon.yyo
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα αφαιρέσαμε τις παρατηρήσεις του συστήματος
Glonass. Αντίστοιχα με τις εντολές –G, -E, -S, -C, -J (αντί για –R) μπορούμε να
αφαιρέσουμε τις παρατηρήσεις GPS, Galileo, SBAS, BeiDou, QZSS.
Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, υπάρχει η δυνατότητα να
δημιουργηθεί ένα αρχείο RINEX με δειγματοληψία σε μεγαλύτερο βήμα μεταξύ
των παρατηρήσεων (thinning). Αυτό μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο σε
περιπτώσεις που ο χρήστης έχει στην κατοχή του δεδομένα σταθμών με
διαφορετικό βήμα καταγραφής παρατηρήσεων. Για παράδειγμα με την εντολή:
teqc –O.dec 60 xxxxdddx.yyo > xxxxdddx_60sec.yyo
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αλλάζουμε το βήμα σε ένα αρχείο xxxxdddx.yyo με βήμα δειγματοληψίας 1sec,
σε 60 sec με τη δημιουργία ενός αρχείου με ονομασία xxxxdddx_60sec.yyo.
5.2.4

Τροποποίηση κεφαλίδας αρχείου RINEX

Στο λογισμικό TEQC μπορούμε να δούμε τα διαθέσιμα στοιχεία της
κεφαλίδας ενός αρχείου RINEX με την εντολή:
teqc ++config xxxxdddx.yyo
Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα στο αρχείο που επιλέξαμε στοιχεία
της κεφαλίδας, καθώς και η απαιτούμενη εντολή του προγράμματος για να τα
επεξεργαστούμε.
Παρακάτω φαίνεται ενδεικτικά μια τέτοια εντολή για ένα αρχείο RINEX:

Εικόνα 36: Παράδειγμα χρήσης εντολής ++config

Υπάρχει, όπως είπαμε και η δυνατότητα να επέμβουμε στην κεφαλίδα του
αρχείου RINEX. Εμείς ενδεικτικά προσθέσαμε πληροφορία της κεραίας
(“JAV_TRIUMPH-1R”), καθώς και του οργανισμού που εκτελεί τη μέτρηση
(“NTUA”) στο αρχείο “log1221a.16o”, και δημιουργήσαμε ένα νέο αρχείο με
τίτλο “log1221a_new.16o”, με την εξής εντολή:
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teqc –O.at "JAV_TRIUMPH-1R" -O.ag "NTUA" log1221a.16o >
log1221a_new.16o
Για μεγαλύτερο αριθμό παρεμβάσεων στην κεφαλίδα του αρχείου RINEX
υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα αρχείο διαμόρφωσης (teqc
configuration file), με την εξής εντολή:
teqc ++config xxxxdddx.yyo > xxxx_config
Στη συνέχεια μπορεί κάποιος να επέμβει στο αρχείο αυτό με έναν απλό
επεξεργαστή κειμένου και να αλλάξει όποια στοιχεία της κεφαλίδας επιθυμεί,
και το αποτέλεσμα να εισαχθεί στο αρχείο RINEX και να δημιουργηθεί ένα νέο
αρχείο RINEX (xxxxdddx_new.yyo) με τις αλλαγές που επιθυμούμε, με την
εντολή:
teqc -config xxxx_config xxxxdddx.yyo > xxxxdddx_new.yyo
5.2.5

Ποιοτικός έλεγχος αρχείου RINEX

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε περισσότερο τον ποιοτικό έλεγχο που
εκτελεί το λογισμικό TEQC στα αρχεία RINEX.
Περιγράψαμε ήδη τη λειτουργία των εντολών +qc και +qcq. Όπως
αναφέραμε, οι εντολές αυτές θα εκτελέσουν ποιοτικό έλεγχο στο αρχείο RINEX
παρατηρήσεων που θα τους ζητήσουμε, συμπεριλαμβάνοντας αρχεία
μηνύματος ναυσιπλοΐας (.yyn ή .yyg κτλ) τα οποία τυχόν θα βρουν στον φάκελο
που βρίσκεται το αρχείο .yyo. Τα αρχεία αυτά όμως θα πρέπει να προέρχονται
από την ίδια ημέρα μέτρησης με το αρχείο παρατηρήσεων. Πολλές φορές
επιθυμούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε άλλα αρχεία μηνυμάτων ναυσιπλοΐας
(πχ. από σταθμούς ανάλυσης της IGS). Μπορούμε τότε να εργαστούμε ως
εξής:
teqc +qc –nav brdmdddx.yyn xxxxdddx.yyo
όπου brdmdddx.yyn είναι το αρχείο μηνύματος ναυσιπλοΐας GPS.
Για να προσθέσουμε αρχεία ναυσιπλοΐας και από άλλα συστήματα
μπορούμε να πληκτρολογήσουμε:
teqc +qc –nav brdmdddx.yyn –nav brdmdddx.yyg xxxxdddx.yyo
όπου brdmdddx.yyg το αρχείο ναυσιπλοΐας GLONASS.
Τα αρχεία αυτά βέβαια πρέπει πάντα να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με
το αρχείο των παρατηρήσεων, διαφορετικά θα πρέπει πριν το κάθε αρχείο να
πληκτρολογήσουμε τη διαδρομή στο δίσκο στην οποία βρίσκεται. Επίσης για
να γίνει ανάγνωση αρχείου .YYN, πρέπει να δηλωθεί το αρχείο παρατηρήσεων
ως .YYO (αντίστοιχα για .yyn πρέπει να δηλωθεί αρχείο .yyo).

72

Με την εκτέλεση της εντολής +qc παράγεται από το πρόγραμμα ένα
διάγραμμα με πληροφορίες για την κατάσταση των εγγραφών των δορυφόρων
που έχουν καταγραφεί. Στη συνέχεια ακολουθούν στατιστικά στοιχεία και λοιπά
αριθμητικά δεδομένα για το αρχείο παρατηρήσεων.

Εικόνα 37: Παράδειγμα εφαρμογής εντολής +qc

Όπως βλέπουμε στο δεξί και αριστερό μέρος βρίσκονται τα ονόματα των
δορυφόρων κάθε συστήματος. Στο πάνω μέρος βλέπουμε ότι το αρχείο
χωρίζεται σε 8 διαστήματα των 3 ωρών (1η γραμμή). Δηλαδή κάθε διάστημα
μεταξύ |--------| είναι 3 ώρες, ενώ κάθε – ή | είναι 20 λεπτά.
Στην ερμηνεία των στοιχείων των δορυφόρων:
ο
σημαίνει “A/S Is on; L1 C/A| P1 L2 P2”, (Estey & Wier, 2104), δηλαδή ότι
η μη-εξαπάτηση ή μη παρεμβολή είναι ενεργή (Anti-Spoofing  A/S), έχει
παρατηρήσεις στις συχνότητες L1 (C/A κώδικας), P1, L2, P2 σε αυτή τη μονάδα
χρόνου (20 λεπτά).
_
(underscore) σημαίνει ότι ο δορυφόρος βρίσκεται κάτω από τη ζώνη
αποκοπής και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις.
(dash) σημαίνει ότι ο δορυφόρος είναι πάνω από τη μάσκα αποκοπής
αλλά δεν υπάρχουν παρατηρήσεις γι’ αυτή τη χρονική στιγμή.
+
σημαίνει ότι ο δορυφόρος βρίσκεται κάτω από τη ζώνη αποκοπής αλλά
υπάρχουν παρατηρήσεις.
^
σημαίνει ότι ορισμένα δεδομένα είναι κάτω από τη μάσκα αποκοπής.
a
σημαίνει ότι “A/S Is on; L1 C/A” δηλαδή δεν υπάρχουν παρατηρήσεις
P1,L2,P2.
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σημαίνει μία ή παραπάνω ιονοσφαιρικές ολισθήσεις φάσης.
Μ
σημαίνει ότι υπάρχουν σφάλματα πολλαπλής ανάκλασης (multipath)
τύπου MP1, MP2, MP15 ή MP51.
1
σημαίνει ολίσθηση MP1 μόνο.
c
σημαίνει ότι μία ή περισσότερες φορές σε αυτή τη μονάδα χρόνο υπήρχαν
μόνο παρατηρήσεις L1 (C/A), δηλαδή δεν εφαρμόστηκε μη-εξαπάτηση (A/S).
2
σημαίνει ολίσθηση MP2 μόνο.
*
σημαίνει ότι όλες οι παρατηρήσεις ήταν καλές στις L1, L2, P1, P2, χωρίς
εφαρμογή A/S.
?
σημαίνει ότι υπάρχουν καλές παρατηρήσεις Glonass γι’ αυτή τη μονάδα
χρόνου, αλλά υπάρχουν λίγες εφημερίδες τροχιάς για να υπολογιστεί σωστά η
θέση του συγκεκριμένου δορυφόρου. Συνήθως συναντάται στην αρχή ή το
τέλος της μέρας.
I

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ένα σύνολο συμβόλων όπως το εξής:
δείχνει την «ανατολή» και «δύση» του δορυφόρου, με
καλές παρατηρήσεις στο ενδιάμεσο (δορυφόρος GPS).
_++ooooooooooo-__

Ακόμα στο παράδειγμά μας παρατηρούμε ότι όλοι οι δορυφόροι Glonass
έχουν στις παρατηρήσεις τους το γράμμα Ν, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν
δεδομένα στη δεδομένη στιγμή για το συγκεκριμένο δορυφόρο αλλά δεν έχουν
ερμηνευθεί, καθώς δεν έχουμε συμπεριλάβει στον έλεγχο ποιότητας αρχείο
ναυσιπλοΐας Glonass (.yyg).
Το TEQC παρέχει πληθώρα πληροφοριών για την κατάσταση των
δορυφόρων, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν αναλόγως και του συστήματος στο
οποίο ανήκουν. Όλοι οι χαρακτήρες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στον
έλεγχο ποιότητας, καθώς και η ερμηνεία τους παρατίθενται στο manual του
TEQC (L. Estey, S. Wier, 2014).
Όπως βλέπουμε οι δορυφόροι ονομάζονται ο καθένας με τον κωδικό του
(πχ 12,20,21 είναι δορυφόροι GPS, R3, R4, R11 είναι Glonass, E2, E8 είναι
Galileo κτλ.). Οι γραμμές με τους κωδικούς –dn, +dn και +nn (όπου nn 
αριθμός) αναφέρονται σε όλους τους δορυφόρους.

Εικόνα 38: Παράδειγμα γραμμών –dn,+dn,+nn,Pos

Στη γραμμή –dn το 1 σημαίνει ότι κάθε εποχή σε αυτή τη μονάδα χρόνου
της λείπει τουλάχιστον ένας δορυφόρος ο οποίος θα μπορούσε να είχε
εντοπιστεί πάνω από τη μάσκα αποκοπής. Αντίστοιχα για τους υπόλοιπους
αριθμούς 2 σημαίνει 2 δορυφόροι κοκ έως το 9. Γράμματα όπως a,b κοκ
σημαίνουν πάνω από 10 δορυφόροι (a=10, b=11 κοκ). Τυχόν κενά στη γραμμή
αυτή σημαίνουν μηδέν. Ένα + στη γραμμή αυτή σημαίνει ότι υπάρχουν
δεδομένα για έναν ή περισσότερους δορυφόρους κάτω από τη μάσκα
αποκοπής.
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Στη γραμμή +dn το 1 σημαίνει ότι σε μία ή περισσότερες εποχές σ’ αυτή
τη μονάδα χρόνου λείπει 1 δορυφόρος ο οποίος θα μπορούσε να έχει
καταγραφεί πάνω από τη μάσκα αποκοπής. 2 σημαίνει 2 δορυφόροι κοκ.
Αντίστοιχα με την γραμμή –dn τα γράμματα αντιπροσωπεύουν αριθμούς
μεγαλύτερους του 10, ενώ το κενό είναι το 0. Μια «καλή» γραμμή +dn θα πρέπει
να έχει κενά 1 και 2, ή μερικά c (το c έχει την έννοια που δώσαμε στην αρχή
της ανάλυσης), διαφορετικά είναι ένδειξη ότι δεν έχουμε καλό αρχείο μηνύματος
ναυσιπλοΐας.
Οι γραμμές +nn (όπου nn  αριθμός), πχ +10 αντιπροσωπεύουν τη
μάσκα αποκοπής που έχει χρησιμοποιηθεί, στην περίπτωσή μας 10 μοίρες. Οι
αριθμοί (ή γράμματα) σε αυτή τη γραμμή αντιπροσωπεύουν το πλήθος των
δορυφόρων που θα έπρεπε να έχουν ανιχνευθεί σε κάθε μονάδα χρόνου.
Στη γραμμή Pos το ο συμβολίζει τον επιτυχή υπολογισμό της θέσης της
κεραίας του δέκτη για τις διαφορετικές εποχές.
Το λογισμικό TEQC παρέχει στην αναφορά του και ορισμένους δείκτες οι
οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια ποσοτικοποίηση της ποιότητας
παρατηρήσεων του αρχείου RINEX. Οι δείκτες MP1 και MP2 υπολογίζονται ως
οι κινητοί μέσοι όροι του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (Root Mean Square
– RMS) της πολυκλαδικής ανάκλασης (multipath), σε μέτρα, στις φέρουσες
συχνότητες L1 και L2 αντίστοιχα, και προέρχονται από συνδυασμό
παρατηρήσεων φέρουσας φάσης και ψευδοαπόστασης (L. Estey, S. Wier,
2014).
Ακόμα υπολογίζονται οι κινητοί μέσοι MP15, MP51, MP17, MP71 κτλ., οι
οποίοι εκφράζουν το σφάλμα πολυκλαδικής ανάκλασης μεταξύ της φέρουσας
L1 και της κατά περίπτωση δεύτερης φέρουσας, και αντίστροφα. Τέλος οι
δείκτες Mean S1 και Mean S2 είναι οι μέσοι όροι του λόγου σήματος προς
θόρυβο, και δίνονται συνήθως σε dBHz, αλλά οι μονάδες μπορεί να διαφέρουν
αναλόγως του δέκτη.
Με την εντολή teqc +qc +plot xxxxdddx.yyo υπάρχει η δυνατότητα να
δημιουργηθούν εκτός από το αρχείο αναφοράς ποιότητας (.yyS), και τα
ακόλουθα αρχεία:
xxxxdddx.ele: Αζιμούθια από την κεραία προς κάθε δορυφόρο
xxxxdddx.azi: Κατακόρυφες γωνίες από την κεραία προς κάθε δορυφόρο
xxxxdddx.i12: Τιμές καθυστέρησης λόγω ιονόσφαιρας σε μέτρα μεταξύ των
συχνοτήτων L1/L2
xxxxdddx.i15: Τιμές καθυστέρησης λόγω ιονόσφαιρας σε μέτρα μεταξύ των
συχνοτήτων L1/L5
xxxxdddx.d12: Τιμές ρυθμού μεταβολής καθυστέρησης λόγω ιονόσφαιρας σε
μέτρα/λεπτό μεταξύ των συχνοτήτων L1/L2
xxxxdddx.d15: Τιμές ρυθμού μεταβολής καθυστέρησης λόγω ιονόσφαιρας σε
μέτρα/λεπτό μεταξύ των συχνοτήτων L1/L5
xxxxdddx.m12: Τιμές πολυκλαδικής ανάκλασης μεταξύ των συχνοτήτων L1/L2
xxxxdddx.m21: Τιμές πολυκλαδικής ανάκλασης μεταξύ των συχνοτήτων L2/L1
75

xxxxdddx.m15:
xxxxdddx.m51:
xxxxdddx.sn1:
xxxxdddx.sn2:
xxxxdddx.sn5:

Τιμές πολυκλαδικής ανάκλασης μεταξύ των συχνοτήτων L1/L5
Τιμές πολυκλαδικής ανάκλασης μεταξύ των συχνοτήτων L5/L1
Τιμές σήματος προς θόρυβο για τη συχνότητα L1
Τιμές σήματος προς θόρυβο για τη συχνότητα L2
Τιμές σήματος προς θόρυβο για τη συχνότητα L5

5.3 Λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων GNSS, RTKLIB
5.3.1

Εισαγωγή

Το RTKLIB είναι ένα λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων GNSS ανοιχτού
κώδικα, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για συνήθεις μεθόδους προσδιορισμού,
όσο και για τη μέθοδο PPP (Precise Point Positioning), (Zumberge et al., 1997).
Με τη λήψη του λογισμικού ο χρήστης λαμβάνει τη βιβλιοθήκη με τις
απαραίτητες συναρτήσεις για τη λειτουργία των προγραμμάτων εφαρμογής
(Application Programs – AP), που διατίθενται. Χρησιμοποιούνται συναρτήσεις
σε γλώσσα προγραμματισμού ANSI C (C89), καθώς και κάποιες στάνταρ
βιβλιοθήκες σε C (T. Takasu, 2013).
Τα διαθέσιμα AP αποτελούνται από τα ακόλουθα γραφικά περιβάλλοντα
χρήστη (GUI – Graphical User Interface):
RTKLAUNCH: Περιβάλλον εκκίνησης των λοιπών GUI
RTKNAVI:
Εφαρμογή προσδιορισμού σε πραγματικό χρόνο
STRSVR:
Server επικοινωνίας
RTKPOST:
Εργαλείο ανάλυσης post processing
RTKCONV:
Μετατροπέας αρχείων RINEX
RTKPLOT:
Εργαλείο εμφάνισης αποτελεσμάτων
RTKGET:
Εργαλείο απόκτησης δεδομένων GNSS από ιστοσελίδες
SRCTBLBROWS: Εργαλείο απόκτησης δεδομένων NTRIP (πρωτόκολλο
δεδομένων DGPS)
Διατίθενται επίσης και τα ακόλουθα AP, εκτελέσιμα μέσω γραμμής
εργασιών (CLI/CUI):
RTKRCV:
Εφαρμογή προσδιορισμού σε πραγματικό χρόνο (αντίστοιχο
του RTKNAVI)
RNX2RTKP: Ανάλυσης post processing (αντίστοιχο του RTKPOST)
POS2KML:
Μετατροπή αρχείων λύσεων (.pos) σε μορφή κατάλληλη για
απεικόνιση στο Google Earth (.kml)
CONVBIN:
Μετατροπή πρωτογενών δεδομένων (αντίστοιχο του
RTKCONV)
STR2STR:
Server ροής δεδομένων (αντίστοιχο του STRSVR)
Το RTKLIB διαθέτει σχεδόν όλες τις δυνατότητες των εμπορικών
λογισμικών, παρέχοντας ταυτόχρονα πολλές επιλογές αυξομοίωσης ορίων
σφαλμάτων, προσθήκης επιπλέον αρχείων που μπορούν να αποκτηθούν από
τις δικτυακές υπηρεσίες της IGS και άλλων οργανισμών, καθώς και της
επιλογής μεθόδου προσδιορισμού PPP. Μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα
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συστημάτων πλοήγησης GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou και SBAS,
όπως επίσης και αρχεία RTCM, ANTEX, IONEX καθώς και πρότυπα αρχεία
της IGS (clk, sp3 κτλ.) (T. Takasu, 2012). Όλες αυτές οι επιλογές δημιουργούν
ένα πολυσύνθετο λογισμικό, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση σε ένα
μη πεπειραμένο χρήστη.
Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η πλατφόρμα «GNSS “L” GUI», η οποία
συγκεντρώνει τις σημαντικότερες επιλογές του RTKLIB σε ένα λιτό γραφικό
περιβάλλον χρήστη, δίνοντας παράλληλα τα δυνατότητα απόκτησης των τυχόν
επιπλέον αρχείων μέσω της πλατφόρμας, καθώς και άλλων επιλογών όπως η
εκτέλεση ελέγχου ποιότητας μέσω του TEQC.
5.3.2 Σύντομη ανάλυση εργαλείου RTKPOST
5.3.2.1

Περιγραφή αρχικού μενού

Εικόνα 39: Αρχικό μενού RTKPOST
(επισήμανση επιλογών μεταβολής ωρών έναρξης και λήξης, καθώς και αλλαγής του
διαστήματος μεταξύ των μετρήσεων)

Η εφαρμογή RTKPOST είναι μια εφαρμογή ανάλυσης δεδομένων
παρατηρήσεων GNSS (post-processing). Ακολουθεί μια σύντομη ανάλυση των
λειτουργιών του αρχικού μενού της.
Στο πάνω μέρος του μενού υπάρχουν επιλογές μεταβολής της ώρας
έναρξης και λήξης των μετρήσεων, καθώς και μεταβολής του διαστήματος
μεταξύ των μετρήσεων (Εικ.39). Εάν δεν επιλεχθούν οι ώρες αρχής και πέρατος
των μετρήσεων, αυτές λαμβάνονται από το αρχείο RINEX (δηλαδή μπορεί
κάποιος να μεταβάλλει το διάστημα παρατηρήσεων που τον ενδιαφέρει εφόσον
επιθυμεί να εξάγει αποτελέσματα για διάστημα μικρότερο από αυτό των
μετρήσεων του.
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Εικόνα 40: Αρχικό μενού RTKPOST
(επισήμανση επιλογών εισαγωγής αρχείων παρατηρήσεων, ναυσιπλοϊας, τροχιών
ακριβείας και ρολογιών)

Το βασικό αρχείο είναι το αρχείο RINEX παρατηρήσεων (obs file, με
κατάληξη .yyo, όπου yy το έτος καταγραφής των μετρήσεων. Αυτό εισάγεται με
αναζήτηση του αρχείου στον φάκελο στον οποίο βρίσκεται στον υπολογιστή
μας στο πεδίο “RINEX OBS”.
Το πεδίο “RINEX OBS: Base Station” χρησιμοποιείται για να εισάγουμε
το αρχείο του βασικού σταθμού στην περίπτωση που επιθυμούμε να κάνουμε
σχετικό εντοπισμό. Στο παράδειγμά μας έχουμε επιλέξει τη μέθοδο PPP από
το μενού “Options”, όπως θα δούμε και παρακάτω, οπότε δεν απαιτείται η
εισαγωγή παρατηρήσεων βασικού σταθμού.
Στο πεδίο “RINEX *NAV/CLK, SP3, IONEX or SBS/EMS” εισάγουμε
πρώτα το αρχείο μηνύματος ναυσιπλοΐας .yyp. Το αρχείο μπορεί να αντιστοιχεί
στις παρατηρήσεις που συλλέξαμε, ή και να το έχουμε κατεβάσει από κάποια
υπηρεσία, όπως θα αναλύσουμε αργότερα. Να σημειωθεί ότι το αρχείο .yyp
περιέχει τα μεικτά μηνύματα ναυσιπλοΐας για όλα τα GNSS συστήματα, σε
αντίθεση με το .yyn που αφορά μόνο το GPS, το .yyg για το Glonass, .yyl για
το Galileo, .yyh για το SBAS και .yyq για το QZSS.
Ακόμα παρατηρούμε ότι υπάρχουν δυο άλλα πεδία στα οποία μπορούμε
να εισάγουμε δεδομένα. Η συνήθης πρακτική είναι να εισάγουμε ένα αρχείο
δεδομένων τροχιών ακριβείας GPS και Glonass (.sp3), και ένα αρχείο
δεδομένων των χρονομέτρων των δορυφόρων (.clk). Να σημειωθεί ότι τα
δεδομένα των χρονομέτρων των δορυφόρων περιέχουν επιλύσεις των FCB
(Fractional Cycle Biases), μόνο για το GPS. Είναι δυνατή επίσης η εισαγωγή
δεδομένων SBAS (.sbs ή .ems).
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Εικόνα 41: Αρχικό μενού RTKPOST
(επισήμανση επιλογών αποθήκευσης αρχείου υπολογισμού του προγράμματος)

Στη συνέχεια επιλέγουμε το φάκελο στον υπολογιστή μας όπου θέλουμε
να αποθηκευτεί η επίλυση μέσω του RTKPOST.
Τέλος, υπάρχουν κουμπιά εντολών στο κάτω μέρος του RTKPOST.
Με την επιλογή “Execute” εκτελείται η επίλυση των δεδομένων που
έχουμε εισάγει, και δημιουργείται ένα αρχείο επίλυσης (.pos).
Με την επιλογή “Options” ανοίγει επιπλέον παράθυρο επιλογών το οποίο
θα αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.
Με την επιλογή “Plot” ανοίγει το αποτέλεσμα της επίλυσης του
προγράμματος στο περιβάλλον του RTKPLOT.
Με την επιλογή “View” ανοίγει αυτόματα το αρχείο επίλυσης (.pos) το
οποίο έχει δημιουργηθεί.
Με την επιλογή “To KML” εμφανίζεται παράθυρο με επιλογές για
μετατροπή της επίλυσης σε αρχείο .kml, συμβατό με το Google Earth.
Με την επιλογή “Exit” πραγματοποιείται έξοδος από το πρόγραμμα.
5.3.2.2

Περιγραφή μενού “Options”

Οι επιλογές του μενού “Options” , καθώς και τα τυχόν αρχεία που
επιθυμούμε να εισάγουμε μέσω αυτού του μενού πρέπει να γίνουν πριν
εκτελεστεί η επίλυση των δεδομένων, για να ληφθούν υπόψη στην επίλυση.
Τυχόν παράλειψή μας να ρυθμίσουμε τις επιλογές που δίνονται σ’ αυτό το
μενού θα οδηγήσει σε επίλυση με τις τελευταίες παραμέτρους που έχουν
εισαχθεί την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το RTKPOST.
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Εικόνα 42: Μενού Options του RTKPOST - Καρτέλα Setting 1

Όπως φαίνεται και στην Εικ.42, το μενού “Options” περιέχει τις καρτέλες:
Setting 1, Setting 2, Output, Stats, Positions, Files και Misc, σε κάποιες από τις
οποίες θα αναφερθούμε εν συντομία και αναλόγως της σημαντικότητάς τους
στην εκτέλεση μιας συνήθους επεξεργασίας δεδομένων.

Εικόνα 43: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Setting 1
(Επιλογές Positioning Mode)

Στο πεδίο “Positioning Mode”, δίνονται οι επιλογές επεξεργασίας των
δεδομένων RINEX που έχουμε εισάγει στην βασική καρτέλα του RTKPOST.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες επιλογές σχετικού εντοπισμού (DGPS/DGNSS,
Kinematic, Static, Moving-Base και Fixed), απαιτούν την εισαγωγή επιπλέον
αρχείου παρατηρήσεων RINEX βασικού σταθμού.
Single:
DGPS/DGNSS:
Kinematic:
Static:
Moving-Base:
Fixed:
PPP Kinematic:

Απόλυτος εντοπισμός ή DGPS με αρχεία SBAS
Διαφορικό GPS/GNSS με μετρήσεις κώδικα
Κινηματικός εντοπισμός με μετρήσεις φάσης
Στατικός εντοπισμός με μετρήσεις φάσης
Εντοπισμός με κινούμενο βασικό σταθμό
Σχετικός εντοπισμός με σταθερό δέκτη
Κινηματικός εντοπισμός με μέθοδο PPP
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PPP Static:
PPP Fixed:

Στατικός εντοπισμός με μέθοδο PPP
Εντοπισμός με σταθερό δέκτη rover με μέθοδο PPP

Οι μέθοδοι Fixed και PPP Fixed αναφέρονται σε βασικούς σταθμούς και
δέκτες σε θεωρούμενα γνωστά σημεία για ανάλυση υπολοίπων (residuals).

a
b

Εικόνα 44: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Setting 1

Έπειτα επιλέγεται (a) ο συνδυασμός φερουσών συχνοτήτων που
επιθυμούμε να συμμετέχουν στην επίλυση των δεδομένων, καθώς και το είδος
της λύσης (έμπροσθεν, όπισθεν, συνδυασμός) που επιθυμούμε να εφαρμόσει
το πρόγραμμα.
Στη συνέχεια (b) επιλέγονται τιμές μάσκας αποκοπής δορυφόρων για
παράλειψη των δορυφόρων που ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της
επεξεργασίας με τυχόν πολλαπλές λήψεις σήματος. Στο δεξιά κουμπί (…)
δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να επιλέξει είτε για το βασικό (base) είτε για
τον σταθμό-δέκτη (rover) ένα όριο σήματος προς θόρυβο (SNR-Signal to Noise
Ratio) σε decibel-Hertz (dbHz) για τιμές γωνιών σήματος σε μοίρες. Το
πρόγραμμα θα απορρίψει τα σήματα σε συγκεκριμένες τιμές γωνιάς λήψης
όπου θα ξεπεράσουν τη δεδομένη τιμή SNR.

c
d

Εικόνα 45: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Setting 1

Στην επόμενη επιλογή (c) επιλέγεται με το αριστερό κουμπί (ON/OFF) εάν
επιθυμούμε στην περίπτωση που υπάρχει κινητός δέκτης να προβλέπεται η
μελλοντική του θέση με βάση την ταχύτητα και επιτάχυνσή του (Rec Dynamics),
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ενώ με το δεξί κουμπί επιλέγεται το μοντέλο διορθώσεων γήινων παλιρροιών
που επιθυμούμε το πρόγραμμα να λάβει υπόψη του. Με την επιλογή OFF δεν
κάνει καμία διόρθωση λόγω γήινων παλιρροιών, με την επιλογή Solid
εφαρμόζει ένα σταθερό μοντέλο, ενώ εφόσον επιλέξουμε Solid/OTL, εκτός από
το μοντέλο γήινων παλιρροιών που θα εφαρμόσει το λογισμικό, θα πρέπει να
παρέχουμε στο πρόγραμμα και ένα αρχείο για να διορθώσει τις ωκεάνιες
παλίρροιες (.blq), καθώς και ένα αρχείο παραμέτρων περιστροφής της γης για
να διορθωθούν οι πολικές παλίρροιες (.erp). Τα αρχεία αυτά εισάγονται στην
καρτέλα “Files”.
Όσο αφορά την επιλογή διόρθωσης ιονόσφαιρας (Ionosphere Correction),
συνήθως προτιμάται η επιλογή Iono-free LC η οποία πραγματοποιεί γραμμικό
συνδυασμό μετρήσεων στις δύο συχνότητες κάποιου συστήματος GNSS για να
εξαλείψει την επίδραση της ιονόσφαιρας. Άλλες επιλογές είναι η “IONEX TEC”,
η οποία απαιτεί την εισαγωγή αρχείο ιονόσφαιρας στην καρτέλα “Files”, όπως
επίσης και επιλογές διορθώσεων ιονόσφαιρας SBAS και QZSS.

Εικόνα 46: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Setting 1

Στην επιλογή “Troposphere Correction” επιλέγουμε το μοντέλο
τροπόσφαιρας που επιθυμούμε να εφαρμόσει το λογισμικό. Συνήθως
επιλέγουμε το “Estimate ZTD” (Zenith Total Delay). Ένα μοντέλο που δίνεται
είναι το Saastamoinen, καθώς και διορθώσεις SBAS, ενώ υπάρχει η
δυνατότητα να μην κάνει καμία τροποσφαιρική διόρθωση.
Τέλος επιλέγουμε τον εάν θα εισάγουμε εφημερίδες ακριβείας για την
επίλυση. Σε περίπτωση που επιλέξουμε “Precise”, πρέπει να εισάγουμε το
αρχείο (.sp3), στην κύρια καρτέλα, όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα.
Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε “Broadcast”, όπου θα ληφθούν υπόψη
τα δεδομένα του μηνύματος ναυσιπλοΐας. Σε περίπτωση που θέλουμε να
επιλέξουμε μια από τις υπόλοιπες επιλογές (Broadcast+SBAS,
Broadcast+SSR APC/CoM), θα πρέπει να εισάγουμε διορθώσεις RTCM για το
κέντρο φάσης της κεραίας ή το κέντρο μάζας του δορυφόρου.
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Εικόνα 47: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Setting 1

Στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα επιλογής επιπλέον διορθώσεων
(Εικ.47):
Sat PCV, Rec PCV: Διορθώσεις για τα κέντρα φάσης των κεραιών
δορυφόρων και δέκτη (PCV – Phase Center Variations). Δίνονται από το αρχείο
ANTEX (.atx) που εισάγεται στην καρτέλα “Files”
PhWindup: Είναι το λεγόμενο «Τύλιγμα Φάσης» (Phase Windup), το
οποίο δημιουργεί σφάλματα λόγω περιστροφής των δορυφόρων σε σχέση με
το δέκτη, και απαιτείται να διορθώνεται σε εφαρμογές όπως η PPP, καθώς στο
σχετικό εντοπισμό τα εν λόγω σφάλματα μπορούν να αγνοηθούν.
Reject Ed: Αφορά στην απόρριψη των δορυφόρων GPS κλάσεως Block
IIA σε έκλειψη, καθώς δημιουργούν απρόβλεπτα σφάλματα κατά την εφαρμογή
της μεθόδου PPP. Οι δορυφόροι αυτής της κλάσης έχουν αποσυρθεί πάντως
από το 2016.
RAIM FDE: (Receiver Autonomous Integrity – Fault Detection and
Exclusion), είναι δυνατότητα του λογισμικού να αποκλείει από την επίλυση
κάποιον δορυφόρο ο οποίος ξεπερνά κάποιο όριο συνολικών τετραγωνικών
σφαλμάτων.

Εικόνα 48: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Setting 1

Τέλος δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη αποκλεισμού ενός ή
περισσοτέρων δορυφόρων γράφοντας στο ειδικό πεδίο τον κωδικό PRN τους,
και επιλογής των συστημάτων GNSS που θα χρησιμοποιηθούν κατά την
επίλυση.
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Εικόνα 49: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Setting 2
(Επίλυση ασαφειών GPS)

Στην καρτέλα “Settings 2”, βλέπουμε ότι μπορούμε κατ’ αρχάς να
επιλέξουμε με ποιον τρόπο θέλουμε να επιλυθούν οι ακέραιες ασάφειες φάσης.
Η επίλυση αυτή αφορά το σύστημα GPS.
OFF:
Χωρίς επίλυση ασαφειών
Continuous:
Οι ακέραιες ασάφειες φάσης εκτιμώνται και επιλύονται
συνεχώς
Instantaneous: Οι ακέραιες ασάφειες εκτιμώνται και επιλύονται ανά εποχή
Fix and Hold: Οι ακέραιες ασάφειες φάσης εκτιμώνται και επιλύονται
συνεχώς. Εφόσον η αξιολόγηση είναι καλή οι ασάφειες περιορίζονται στα
προκύπτοντα αποτελέσματα
PPP-AR:
Επίλυση ασαφειών στη μέθοδο PPP (σε πειραματικό στάδιο)
Συνήθως επιλέγεται η μέθοδος Fix and Hold, ή και η μέθοδος PPP-AR
εφόσον εφαρμόζουμε PPP. Εφόσον παρατηρηθεί όμως σταθεροποίηση (hold)
των αποτελεσμάτων σε ψευδή τιμή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος
Continuous. Οι μέθοδοι Continuous, Instantaneous
και Fix and Hold
εφαρμόζονται μόνο σε επιλογές Kinematic, Static, Moving Baseline και Fixed
όσο αφορά το Positioning Mode από την καρτέλα Settings 1.

Εικόνα 50: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Setting 2
(Επίλυση ασαφειών Glonass)
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Το δεξί κουμπί αφορά την επίλυση ακέραιων ασαφειών φάσης για το
σύστημα Glonass. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:
OFF:
Χωρίς επίλυση ασαφειών
ON:
Σταθερές ασάφειες φάσης. Συνήθως είναι δυνατή μόνο σε
ζεύγος δεκτών base-rover της ίδιας εταιρίας.
Auto Calibration:
Για δέκτες διαφορετικών εταιριών τα σφάλματα μεταξύ
τους εκτιμώνται μέσω γραμμικής παρεμβολής και εισάγονται στο μοντέλο
επίλυσης.
Εφαρμόζονται μόνο σε επιλογές Kinematic, Static, Moving Baseline και
Fixed όσο αφορά το Positioning Mode από την καρτέλα Settings 1.
Στη συνέχεια ακολουθούν εξειδικευμένες επιλογές που αναγράφονται
αναλυτικά στο manual του RKTLIB και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιλογή
επιπέδου εμπιστοσύνης για τη μέθοδο PPP, την ελάχιστη γωνία για την οποία
επιλύεται η ακέραια ασάφεια φάσης και το μήκος της βάσης εφόσον επιλεγεί η
μέθοδος “Moving Baseline”.

Εικόνα 51: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Output

Η καρτέλα Output περιέχει τις συνήθεις επιλογές όσο αφορά το
παραγόμενο αρχείο του λογισμικού. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το σύστημα
αναφοράς που επιθυμεί, το αν θα περιέχει κεφαλίδα το αρχείο εξαγωγής, τον
τύπο υψομέτρου που θα εξαχθεί (γεωμετρικό/ορθομετρικό), το στοιχείο που θα
διαχωρίζει τις τιμές, καθώς και αν θα εξαχθούν όλα τα αποτελέσματα των
επιλύσεων ή μόνο ένα.
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Εικόνα 52: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Stats

Στην καρτέλα Stats υπάρχουν επιλογές που αφορούν αποδεκτά
σφάλματα και αποδεκτές τιμές θορύβου.

Εικόνα 53: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Positions

Στην καρτέλα Positions υπάρχουν οι επιλογές του τύπου κεραίας τόσο του
rover, όσο και του βασικού σταθμού, εφόσον υπάρχει, καθώς και επιλογές
εισαγωγής της θέσης τόσο του base, όσο και του rover.
Αναλυτικότερα, εφόσον εισάγουμε το αρχείο .atx της IGS (βλ. παρ. 4.5),
εισάγονται αυτόματα στο σύστημα όλοι οι τύποι κεραιών που περιέχει το αρχείο
αυτό. Επομένως εάν η κεραία του σταθμού μας δεν βρίσκεται στις επιλογές του
μενού Antenna Type, σημαίνει ότι δεν υπάρχει στο αρχείο .atx. Με την εισαγωγή
ενός αστερίσκου (*), το λογισμικό βρίσκει τον τύπο της κεραίας στην κεφαλίδα
του αρχείου RINEX. Η ίδια διαδικασία γίνεται και για τον βασικό σταθμό.
Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής των συντεταγμένων τόσο του
βασικού, όσο και του κινητού σταθμού, εφόσον αυτό χρειάζεται από τον τύπο
επεξεργασίας που έχουμε επιλέξει. Τέλος υπάρχει η επιλογή εισαγωγής
απευθείας αρχείου .pos, που έχει προκύψει από προηγούμενη επεξεργασία με
το RTKPOST.
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Εικόνα 54: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Files

Στην καρτέλα Files εισάγονται τα επιπλέον αρχεία για τη βελτίωση της
παραγόμενης λύσης, αναλόγως και με τις επιλογές που έχουμε κάνει σε
προηγούμενες καρτέλες.
Satellite/Receiver Antenna PCV File ANTEX/NGS PCV: Σε αυτά τα δύο πεδία
εισάγονται αρχεία (.atx ή .pcv) με τα στοιχεία (διαστάσεις, κέντρο φάσης κτλ.)
των κεραιών των δορυφόρων και των δεκτών. Εφόσον αποκτήσουμε το
τελευταίο (και πιο ενημερωμένο) αρχείο .atx από την IGS, αυτό περιέχει τόσο
τις κεραίες των δορυφόρων, όσο και των δεκτών, οπότε μπορούμε να
εισάγουμε το ίδιο αρχείο δύο φορές.
Geoid Data File: Εισαγωγή μοντέλου γεωειδούς, εφόσον έχουμε επιλέξει Geoid
Model  External στην καρτέλα “Output”. Διαφορετικά επιλέγει εσωτερικό
μοντέλο γεωειδούς του λογισμικού.
DCB Data File: Πρόκειται για αρχείο σφαλμάτων μεταξύ των κωδικών
(Differential Code Biases), και αναλόγως των κωδίκων που μας ενδιαφέρουν
επιλέγουμε το κατάλληλο αρχείο, συνήθως από το εργαλείο RTKGET.
EOP Data File: Εισαγωγή αρχείου παραμέτρων περιστροφής της γης (EOP –
Earth Orientation Parameters - .eop ή .erp)
OTL BLQ File: Εισαγωγή αρχείου .blq για διόρθωση ωκεάνιων παλιρροιών.
Να σημειωθεί ότι για τα δύο παραπάνω αρχεία πρέπει να έχουμε επιλέξει την
Solid/OTL στην καρτέλα Setting 1, όσο αφορά το πεδίο Earth Tides Correction.
Ionosphere Data File: Εισαγωγή αρχείου ιονόσφαιρας (.yyi)
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Εικόνα 55: Μενού Options του RTKPOST- Καρτέλα Misc

Η καρτέλα Misc περιέχει κάποιες επιλογές για τα δεδομένα SBAS, καθώς
και για τυχόν επιθυμία του χρήστη να προσθέσει κάποιους κύκλους στο σήμα
που έχει καταγραφεί στα αρχεία RINEX για καθένα σύστημα GNSS.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει κωδικούς για πολλαπλή
επιλογή σταθμών, τόσο base όσο και rover στην αρχική καρτέλα του
RTKPOST.
Για παράδειγμα με το path:
C:\Programs\obs_files\%r.16o
στο πεδίο RINEX obs, το λογισμικό θα
διαβάσει όλα τα αρχεία .16o που βρίσκονται στο φάκελο του υπολογιστή που
έχουμε δηλώσει, αρκεί να δηλώσουμε το όνομά τους στον κατάλογο των rover
στην καρτέλα misc, όπως φαίνεται στην Εικ.55. Αυτό γίνεται για ταχύτερη
εισαγωγή των αρχείων, ενώ παρόμοια μπορούμε να εργαστούμε για αρχεία
RINEX βασικών σταθμών με τον κωδικό %b.
Άλλες επιλογές μαζικής επεξεργασίας αφορούν σε επεξεργασία πολλών
μετρήσεων σε έναν σταθμό από διαφορετικές μέρες με την επιλογή των
κωδικών %D ή %W.
5.3.3

Ενδεικτικές πηγές απόκτησης δεδομένων

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες πηγές απόκτησης
βοηθητικών αρχείων για την επεξεργασία με το λογισμικό RTKPOST. Το
πρόγραμμα που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής
εργασίας έχει ως μια από τις βασικές του λειτουργίες την αυτόματη λήψη των
απαραίτητων αρχείων, ώστε ο χρήστης να μην απαιτείται να μεταβεί σε καθεμιά
από τις παρακάτω πηγές για να αποκτήσει τα εν λόγω δεδομένα.
Να αναφέρουμε αρχικά τις ιστοσελίδες με καταλόγους ftp όπου διατίθενται τα
δεδομένα της IGS:
Central Bureau, Jet Propulsion Laboratory, USA
ftp://www.igs.org/
CDDIS Global Data Center, Godard Space Flight Center, USA
ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/
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SOPAC Global Data Center, Scripps Institute of Oceanography, USA
ftp://garner.ucsd.edu/
IGN Global Data Center, Institut Geographique National, France
ftp://igs.ensg.ign.fr
KASI Global Data Center, Korean Astronomy and Space Center, S. Korea
ftp://nfs.kasi.re.kr/
Στη συνέχεια κάποιες ενδεικτικές πηγές ανά τύπο αρχείου:
.sp3  ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/products/
.clk  ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/products/
.yyp (Navigation file) 
ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/campaign/mgex/daily/rinex3/2016/
.atx (IGS Antenna calibration file) ftp://ftp.igs.org/pub/station/general/
.DCB  Εργαλείο RTKGET
.erp  Εργαλείο RTKGET
.blq  http://holt.oso.chalmers.se/loading/
.yyi  ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/ionex/
Μια από τις λειτουργίες της πλατφόρμας «GNSS “L” GUI», απαλάσσει το
χρήστη από την υποχρέωση να μεταβεί στις εν λόγω ιστοσελίδες και
χειροκίνητα να κατεβάσει τα επιθυμητά δεδομένα.
5.3.4

Σύντομη ανάλυση εργαλείου RTKPLOT

Αφού εκτελεστεί η επίλυση εφόσον πατήσουμε το κουμπί “Plot” κάτω
αριστερά στο βασικό μενού του RTKPOST, ανοίγει το παράθυρο του
RTKPLOT.

Εικόνα 56: Στιγμιότυπο του RTKPLOT- Καρτέλα GndTrk

89

Σε αυτή την καρτέλα φαίνεται μια απεικόνιση σε χάρτη των λύσεων του
RTKPOST. Απ’ ότι βλέπουμε οι αρχικές λύσεις συγκλίνουν τελικά προς το
επιθυμητό σημείο. Στο κάτω μέρος (βλ Εικ.56) το λογισμικό μας δείχνει το
ποσοστό των λύσεων για τις ομαδοποιήσεις ανά ποιοτική κατηγορία που
κατατάσσει το πρόγραμμα (Q=1: Fixed, 2: Float, 3:SBAS, 4: DGPS, 5: Single,
6: PPP).

Εικόνα 57: Στιγμιότυπο του RTKPLOT- Καρτέλα Position

Στην καρτέλα Position φαίνονται τα σφάλματα θέσης σε συνιστώσες
E/N/U της λύσης. Οι άξονες μπορούν να μεταβληθούν με χρήση του ποντικιού
(zoom-in, zoom-out, κίνηση αριστερά-δεξιά και πάνω-κάτω στον άξονα).

Εικόνα 58: Στιγμιότυπο του RTKPLOT- Καρτέλα Velocity
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Με παρόμοιο τρόπο υπάρχει και η επιλογή της καρτέλας Velocity που
δείχνει τις ταχύτητες, καθώς και της Acceleration που δείχνει τις επιταχύνσεις.
Ο χρήστης ακόμα μπορεί να επιλέξει να φαίνονται μόνο συγκεκριμένης
ποιότητας λύσεις, όπως φαίνεται στην Εικ.58.

Εικόνα 59: Στιγμιότυπο του RTKPLOT- Καρτέλα NSat

Η καρτέλα NSat τέλος, δείχνει τον αριθμό των δορυφόρων που ήταν
διαθέσιμοι κατά τη μέτρηση. Υπάρχουν ακόμα πολλές επιλογές στο μενού
Edit/Options που έχουν να κάνουν με τα χρώματα των αξόνων και των
ποιοτήτων της λύσης, τυχόν δορυφόρους που επιθυμεί ο χρήστης να
αποκλείσει, η τα συστήματα GNSS που ο χρήστης επιθυμεί να συμμετέχουν.
5.3.5

Περιγραφή RNX2RTKP

Το εκτελέσιμο μέσω γραμμής εργασιών (CLI/CUI) RNX2RTKP, αποτελεί
το αντίστοιχο του RTKPOST πρόγραμμα για εφαρμογές post processing. Η
χρήση του στο πρόγραμμα «GNSS ‘L’ GUI», κρίθηκε απαραίτητη για την
εκτέλεση των λειτουργιών του RTKPOST, χωρίς να εμφανιστεί καθόλου η
γραφική του πλατφόρμα (στο παρασκήνιο).
Για να λειτουργήσει το RNX2RTKP χρειάζεται τις απαραίτητες
πληροφορίες τις οποίες δίνει ο χρήστης στο RTKPOST μέσω της γραφικής
πλατφόρμας. Για να πάρει αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιεί ένα αρχείο
διαμόρφωσης (configuration file), το οποίο είναι ένα αρχείο με κατάληξη .conf
που περιέχει όλες τις ρυθμίσεις του RTKPOST, με κατάλληλους κωδικούς και
μεταβλητές, όπως φαίνεται και στην Εικ.60 (το αρχείο το οποίο λαμβάνει ως
αρχικό το πρόγραμμα που δημιουργήσαμε παρατίθεται ολοκληρωμένο στο
Παράρτημα «Γ»).
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Εικόνα 60: Ενδεικτικό τμήμα αρχείου διαμόρφωσης RNX2RTKP

Οι πληροφορίες που περιέχει το αρχείο αυτό είναι κυρίως οι επιλογές του
μενού «Options». Για να δεχθεί τις πληροφορίες του κυρίως μενού, ο χρήστης
πρέπει να τις πληκτρολογήσει στη γραμμή εντολών, καθώς καλεί το
πρόγραμμα όπως φαίνεται και στο ακόλουθο παράδειγμα:
rnx2rtkp.exe -k test_con_file.conf -o test_output.pos ST40_log0406a.17o
dyng0960.17n igs19434.clk igs19434.sp3
Όπως είναι φανερό ο χρήστης προσδιορίζει το όνομα του αρχείου
διαμόρφωσης (.conf) που θα χρησιμοποιηθεί, μετά την εντολή –k, το όνομα του
αρχείου αποτελεσμάτων (.pos) μετά την εντολή –o, και στη συνέχεια τα αρχεία
παρατηρήσεων (.yyo) και δεδομένων ναυσιπλοΐας (.yyn) RINEX, καθώς και τα
αρχεία τροχιών ακριβείας και χρονομέτρων, εφόσον διατίθενται.
Για τη λειτουργία του RNX2RTKP υπάρχουν επίσης πολλές άλλες
εντολές, που έχουν να κάνουν με μεταβολή επιλογών που υπάρχουν και στο
αρχείο διαμόρφωσης, και αναφέρονται αναλυτικά στο manual του RTKLIB (T.
Takasu, 2013).
5.4

Τεχνική PPP (Precise Point Positioning)

Σε αυτό το σημείο κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μια πολύ σύντομη αναφορά
στην τεχνική PPP (Precise Point Positioning), μιας και αυτή αποτελεί κύριο
χαρακτηριστικό του λογισμικού RTKLIB, διαφοροποιώντας το από τα συνήθη
εμπορικά λογισμικά, παράλληλα όμως δημιουργώντας την ανάγκη για
απόκτηση από το χρήστη επιπλέον δεδομένων και σε ορισμένες περιπτώσεις
εμφανίζοντας περιορισμούς.
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Η τεχνική Precise Point Positioning – PPP (Zumberge et al., 1997), είναι
μια τεχνική η οποία υπάρχει μεν για πολλά χρόνια, πλην όμως έχει ανέλθει στην
επιστημονική επικαιρότητα λόγω της προόδου υπολογισμού των ακριβειών
των τροχιών των δορυφόρων και των χρονομέτρων τους, καθώς και λόγω του
μεγάλου αριθμού νέων ανερχόμενων συστημάτων πλοήγησης (GNSS), όπως
το BeiDou, το Galileo και τα λοιπά προαναφερθέντα.
Το σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι πως πλέον τα
σφάλματα τροχιών των δορυφόρων και χρονομέτρων δεν απαλείφονται απλά
με συνδυασμούς παρατηρήσεων (απλές, διπλές, τριπλές διαφορές), αλλά
εκτιμώνται και διορθώνονται μέσω της εισαγωγής των αντίστοιχων αρχείων
τροχιών ακριβείας και χρονομέτρων που παρέχονται από τα κέντρα ανάλυσης
της IGS. Αυτό δίνει τη δυνατότητα χρήσης πλέον ενός μόνο δέκτη GNSS,
μειώνοντας έτσι το κόστος αγοράς ζεύγους δεκτών για το μέσο χρήστη.
Με την τεχνική αυτή μπορούν να επιτευχθούν ακρίβειες της τάξης των
μερικών εκατοστών (cm) για εφαρμογές στατικού δέκτη και μερικών
δεκατόμετρων (dm) για κινηματικές εφαρμογές (Ψύχας, 2015). Σημαντικό της
μειονέκτημα όμως είναι η δυσκολία εκτέλεσης εφαρμογών εντοπισμού σε
πραγματικό χρόνο (RTK – Real Time Kinematic), η οποία βρίσκεται ακόμα σε
ερευνητικό στάδιο.
Η ιδέα εφαρμογής μιας μεθόδου PPP σε πραγματικό χρόνο (PPP-RTK)
στηρίζεται στη μετάδοση στο χρήστη των διορθώσεων λόγω των σφαλμάτων
τροχιών και χρονομέτρων για επίλυση των ακέραιων ασαφειών φάσης μέσω
μοντελοποίησης, παρά μέσω μετάδοσης των όντως παρατηρούμενων
δεδομένων (Wubbena at al, 2005). Αρκετές τεχνικές με τις οποίες μπορούν να
προσδιοριστούν τα σφάλματα αυτά και να μεταδοθούν, χωρίς τη χρήση των
αρχείων της IGS, έχουν αναπτυχθεί (Collins, 2008;Ge at al, 2008;Geng et al,
2012).
Πιο πρόσφατες μελέτες (Ψύχας, 2017) προτείνουν τον διαχωρισμό
παγκόσμιων δικτύων σε υποσύνολα, όπου με χρήση ενός φίλτρου Kalman
μπορούμε να εκμεταλλευθούμε τη χρονική συσχέτιση των παρατηρήσεων.
Αυτό γίνεται με μια μέθοδο «χαρτογράφησης παραμέτρων» (parameter
mapping), όπου με χρήση της θεωρίας «S-System» (Teunissen,1985) μπορούν
να αποκατασταθούν όσο αφορά της τάξη τους τα ανά υποσύνολο συστήματα
εξισώσεων παρατήρησης, με εισαγωγή παραμέτρων από κάποιον επιλεγμένο
δορυφόρο αναφοράς.
Μέρος Β: Τεχνικό Μέρος
1.

Εισαγωγή – Προσδιορισμός του Προβλήματος

Είδαμε πως η ανάπτυξη νέων συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης έχει
δώσει νέες δυνατότητες στον δορυφορικό εντοπισμό, ενώ η επιστημονική
κοινότητα έχει αναπτύξει λογισμικά τα οποία παρέχουν πολλές δυνατότητες στο
χρήστη αναλόγως της γεωδαιτικής εφαρμογής την οποία επιθυμεί να εκτελέσει.
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Η πληθώρα αυτή των δυνατοτήτων όμως αυξάνει την πολυπλοκότητα των
εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και τον απαιτούμενο βαθμό εξειδίκευσης του
χρήστη, ο οποίος δεν είναι πάντα δεδομένος. Στόχος της πλατφόρμας που
αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η
μείωση αυτής της πολυπλοκότητας, με κατά το δυνατόν διατήρηση των
δυνατοτήτων που παρέχουν τα διαθέσιμα εργαλεία.
Επιπλέον δόθηκε έμφαση στην αυτοματοποίηση κάποιων λειτουργιών
προς εξοικονόμηση χρόνου, χρήση των δυνατοτήτων του διαδικτύου (internet)
για την παροχή επιπλέον πληροφοριών στο χρήστη και δυναμική ενημέρωση
των διαθέσιμων δεδομένων, καθώς και στην προσθήκη λειτουργιών που
κρίθηκε ότι μπορούν να συμβάλλουν στην κατασκευή μιας ολοκληρωμένης
πλατφόρμας.
Η πλατφόρμα «GNSS ‘L’ GUI» αναπτύχθηκε σε γλώσσα
προγραμματισμού python, μια γλώσσα η οποία δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης
πληθώρας ενεργειών, τόσο λόγω της κατασκευής της, μιας και είναι
αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού, όσο και μέσω της μεγάλης
υποστήριξης βιβλιοθηκών και συναρτήσεων μέσω της κοινότητας των
προγραμματιστών python.
Ο σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI)
πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον Qt Designer, ενώ ο κώδικας εκτέλεσης
γράφτηκε στην έκδοση 2.7 της python.
Στόχοι – Υποστόχοι

2.

Κατά τη φάση του σχεδιασμού της πλατφόρμας ορίστηκαν μετά από
συζήτηση με τον επιβλέποντα καθηγητή οι βασικές λειτουργίες που θα έπρεπε
απαραιτήτως να πληροί η υπό σχεδιασμό πλατφόρμα και οι οποίες ήταν
συνοπτικά:






Λήψη αρχείων από ιστοσελίδες ftp (file transfer protocol)
Εκτέλεση λειτουργιών TEQC
Εκτέλεση λειτουργιών RTKLIB
Εξαγωγή μονοσήμαντης λύσης από τα αποτελέσματα του RTKLIB
Δημιουργία γραφημάτων

Φυσικά η ανάγκη ενσωμάτωσης όλων αυτών των λειτουργιών σε ένα
γραφικό περιβάλλον (GUI), προσέθεσε τον αρχικό στόχο του σχεδιασμού της
πλατφόρμας και σύνδεσης σημάτων που στέλνονται από στοιχεία της
πλατφόρμας (κουμπιά, checkboxes κτλ.) με λειτουργίες που επιθυμούμε να
πραγματοποιήσει η πλατφόρμα.
Επιπλέον, για κάθε επιθυμητή λειτουργία από τις προαναφερθείσες,
προέκυψαν επιπλέον προβλήματα που έχριζαν επίλυσης, και θα αναλυθούν
μαζί με τον τρόπο επίλυσης τους ανά λειτουργία.
Ως αποτέλεσμα προέκυψαν οι κύριοι στόχοι για την αποτελεσματική
λειτουργία της πλατφόρμας «GNSS ‘L’ GUI»:
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3.

Σχεδιασμός γραφικού περιβάλλοντος
Σύνδεση στοιχείων του προγράμματος με λειτουργίες
Λήψη αρχείων από ιστοσελίδες ftp (file transfer protocol)
Εκτέλεση λειτουργιών TEQC
Εκτέλεση λειτουργιών RTKLIB
Εξαγωγή μονοσήμαντης λύσης από τα αποτελέσματα του RTKLIB
Δημιουργία γραφημάτων
Ανάλυση προσέγγισης στόχων – υποστόχων
3.1 Σχεδιασμός γραφικού περιβάλλοντος

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο σχεδιασμός του γραφικού
περιβάλλοντος χρήστη (GUI) πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον Qt Designer.
Το περιβάλλον αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού
με έτοιμα στοιχεία (απλά κουμπιά, κουμπιά – λίστες, ημερολόγιο κτλ.),
κάνοντας χρήση των έτοιμων συναρτήσεων της βιβλιοθήκης PyQt4,
γλιτώνοντας από το χρήστη πολύτιμο χρόνο από την κατασκευή κώδικα για
καθεμιά από τις λειτουργίες των στοιχείων αυτών, όσο και της δημιουργίας του
παραθύρου εργασίας, του μενού έναρξης κτλ.
Παρακάτω δίνεται μια εικόνα του περιβάλλοντος εργασίας του Qt
Designer, καθώς και διάφορα στάδια σχεδιασμού της πλατφόρμας «GNSS ‘L’
GUI».

Εικόνα 61: Στάδιο σχεδιασμού «GNSS ‘L’ GUI» στο περιβάλλον Qt Designer (v.1.0)
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Εικόνα 62: Στάδιο σχεδιασμού «GNSS ‘L’ GUI» στο περιβάλλον Qt Designer (v.1.1)

Εικόνα 63: Στάδιο σχεδιασμού «GNSS ‘L’ GUI» στο περιβάλλον Qt Designer (v.1.2)
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Εικόνα 64: Στάδιο σχεδιασμού «GNSS ‘L’ GUI» στο περιβάλλον Qt Designer (v.2.0)

Εικόνα 65: Στάδιο σχεδιασμού «GNSS ‘L’ GUI» στο περιβάλλον Qt Designer (v.2.1)

Αφού σχεδιάστηκε η εκάστοτε μορφή της πλατφόρμας, παράγεται ο
κώδικας python που αφορά το σχεδιαστικό κομμάτι, με χρήση του αρχείου
pyuic4.bat μέσω της γραμμής εργασιών (cmd) ως εξής:
Στη γραμμή εργασιών πληκτρολογούμε:
C:/Python27/Lib/site-packages/PyQt4/pyuic4.bat
filepath\filename.py
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-x

filepath\filename.ui

-o

Με αυτή την εντολή έχει παραχθεί ο κώδικας που δίνει ακριβώς την
πλατφόρμα που έχουμε σχεδιάσει, με τα στοιχεία στις συγκεκριμένες θέσεις
που είχαν κατά την αποθήκευση στο αρχείο με την κατάληξη .ui (filename.ui )
που είναι αρχείο σχεδιασμού του Qt Designer. Να σημειωθεί ότι το γραφικό
περιβάλλον που παράγει το εκτελέσιμο filename.py δεν πραγματοποιεί
απολύτως καμία λειτουργία, παρά μόνο παράγει το γραφικό περιβάλλον.
Όπως φαίνεται στην Εικ.66 από τον κώδικα που έχει παραχθεί, δημιουργείται
μια κλάση (Ui_RTKLibGUI) η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες για το
σχεδιασμό της πλατφόρμας, αλλά και τις εκτελούμενες λειτουργίες τις οποίες
θα περιγράψουμε στη συνέχεια. Ο πλήρης παραγόμενος κώδικας της
πλατφόρμας, ο οποίος περιέχει τόσο το σχεδιασμό, όσο και τις λειτουργίες της,
παρέχεται χάριν συντομίας στο τέλος της παρούσας εργασίας, στο Παράρτημα
«Α».

Εικόνα 66: Κλάση Ui_RTKLibGUI του «GNSS ‘L’ GUI» και αρχική συνάρτηση setupUi
(απόσπασμα παραγόμενου κώδικα python)
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3.2 Σύνδεση στοιχείων του προγράμματος με λειτουργίες
Για την εκτέλεση λειτουργιών του προγράμματος ορίσαμε κάποιες
συναρτήσεις, οι οποίες καλούνται να εκτελεστούν με τη λήψη κάποιου σήματος
(όπως ένα ‘κλικ’ του ποντικιού σε ένα κουμπί) από το πρόγραμμα.
Όσο αφορά τα κουμπιά του προγράμματος η εντολή με την οποία η
εκάστοτε συνάρτηση καλείται υπάρχει με την κατασκευή της κλάσης
Ui_RTKLibGUI (στην αρχική συνάρτησή της «setupUi») ως εξής:
self.atx_button.clicked.connect(self.atx_files)
όπου στο παράδειγμά μας το όνομα του κουμπιού είναι το «atx_button» της
ίδιας της κλάσης (self), το οποίο όταν πατηθεί (clicked), συνδέει (connect) το
κουμπί με τη συνάρτηση «atx_files» της κλάσης (self).
Όσο αφορά τις επιλογές του μενού, όπως το κλείσιμο του προγράμματος
(actionQuit) η αντίστοιχη συνάρτηση (close_application) καλείται ως εξής:
self.actionQuit.triggered.connect(self.close_application)
3.3 Λήψη αρχείων από ιστοσελίδες ftp (file transfer protocol)
Το πρόγραμμα RTKLIB απαιτεί κάποια αρχεία, πλέον των συνηθισμένων
στις επεξεργασίες (αρχεία παρατηρήσεων και ναυσιπλοΐας), κυρίως για την
εκτέλεση της τεχνικής PPP. Αυτά τα αρχεία είναι τα αρχεία κέντρων φάσης των
κεραιών (ANTEX), εφημερίδων ακριβείας των τροχιών των δορυφόρων (*.sp3),
χρονομέτρων των δορυφόρων (*.clk), παραμέτρων περιστροφής της Γης
(*.erp) και σφαλμάτων μεταξύ των κωδίκων (*.dcb).
Επίσης είναι πολλές φορές χρήσιμο για τον χρήστη να έχει τη δυνατότητα
να κατεβάσει δεδομένα παρατηρήσεων ή ναυσιπλοΐας από μόνιμους σταθμούς
ανά τον κόσμο κάποιου κέντρου ανάλυσης της IGS είτε από κάποιο μόνιμο
σταθμό περιφερειακής εμβέλειας όπως οι σταθμοί της EUREF.
Καθένας από τους παραπάνω ιστοχώρους έχει διαφορετική δομή όμως,
και μια βασική τους διαφορά είναι ο χειρισμός της ημερομηνίας των δεδομένων.
Κάποια κέντρα δεδομένων χρησιμοποιούν τη μορφή ημερομηνίας
ημερολογιακό έτος (πχ. 2017)/ημέρα έτους (πχ. 096), ενώ άλλα χρησιμοποιούν
την εβδομάδα GPS (με έναρξη στις 6 Ιαν 1980)/ημέρα μέσα στην εβδομάδα
(από 0 για την Κυριακή έως 6 για το Σάββατο), ενώ τα αρχεία *.dcb αλλάζουν
ανά μήνα.
Επίσης έπρεπε να γίνει διαχωρισμός για το κατά πόσο ο χρήστης θέλει
να επιλέξει παγκόσμια ή περιφερειακά δίκτυα δεδομένων, ενώ οι διαθέσιμοι
σταθμοί δεν είναι οι ίδιοι σε όλα τα κέντρα ανάλυσης και το ανάλογο στοιχείο
επιλογής πρέπει να είναι ενημερωμένο αναλόγως του κέντρου ανάλυσης. Για
τον λιγότερο εξοικειωμένο χρήστη πρέπει να παρέχονται και οι ανάλογοι
σύνδεσμοι όπου μπορεί να αντλήσει παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τα
δίκτυα δεδομένων.
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Ακόμα έπρεπε να καθοριστεί ο φάκελος που θα αποθηκεύονται τα
δεδομένα εισόδου/εξόδου, όπως επίσης και ο τρόπος που θα γίνει η λήψη τους,
καθώς και η αποσυμπίεσή τους, καθώς έρχονται σε συμπιεσμένη μορφή.
Κατά τα προαναφερθέντα προέκυψαν οι παρακάτω υποστόχοι:








Καθορισμός ημερομηνίας
Καθορισμός φακέλων εισόδου/εξόδου δεδομένων
Επιλογή μεταξύ παγκοσμίων/περιφερειακών δικτύων
Ανανέωση των διαθέσιμων σταθμών ανά κέντρο δεδομένων
Λήψη δεδομένων
Αποσυμπίεση δεδομένων
Παροχή επιπλέον πληροφοριών

Ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση του τρόπου επίτευξης των παραπάνω
υποστόχων.
3.3.1

Καθορισμός ημερομηνίας

Στην πρώτη σελίδα (tab) του αριστερού τμήματος της πλατφόρμας, με
τίτλο «GPS Day» εισήχθη διατιθέμενη από το Qt Designer μικροεφαρμογή
(widget) ημερολογίου, με την υπόδειξη στο χρήστη να επιλέξει την ημερομηνία
που επιθυμεί.

Εικόνα 67: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(widget ημερολογίου)
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Εικόνα 68: Δημιουργία calendarWidget και σύνδεση με συνάρτηση
GPS_week_calc
(απόσπασμα κώδικα python)

Όπως βλέπουμε καλείται η συνάρτηση GPS_week_calc, με την επιλογή
του χρήστη μιας ημερομηνίας (calendarWidget.clicked.connect).
Η συνάρτηση αυτή, όπως φαίνεται στην Εικ.67, παίρνει την επιλεγμένη
ημερομηνία του χρήστη από το ημερολόγιο, και υπολογίζει την εβδομάδα GPS,
καθώς και την ημέρα μέσα στην εβδομάδα. Για να το κάνει αυτό περιέχει μια
άλλη συνάρτηση η οποία υπολογίζει τις ημέρες λόγω δίσεκτων ετών από το
1980, στη συνέχεια υπολογίζει τις συνολικές ημέρες από την 6-1-80, που είναι
η ημερομηνία που ξεκινά ο υπολογισμός των εβδομάδων GPS, ενώ περιέχει
και μια συνάρτηση που υπολογίζει την εβδομάδα GPS. Τέλος υπολογίζει τη
μέρα μέσα στην εβδομάδα, με το 0 να είναι η Κυριακή και το 6 το Σάββατο, ενώ
αποθηκεύει και το αποτέλεσμα εβδομάδα GPS-ημέρα στην εβδομάδα στο
πεδίο «Date_lineEdit» (με μπλε κύκλο στην Εικ.67).
Έτσι για όσα κέντρα έχουν τα δεδομένα τους ανά εβδομάδα GPS, η
ημερομηνία διαβάζεται κατευθείαν από το πεδίο «Date_lineEdit», ενώ όσα τα
έχουν ανά ημερολογιακό έτος/ημέρα μέσα στο έτος, υπολογίζεται στην αρχή
των συναρτήσεων, όπως φαίνεται από το παράδειγμα στην Εικ.69, όπου
παρατίθεται απόσπασμα από τη συνάρτηση «Obs_Combo_Stations».

Εικόνα 69: Υπολογισμός μέρας στο έτος (DOY) στην συνάρτηση
«Obs_Combo_Stations»
(απόσπασμα κώδικα python)

Όπως βλέπουμε διαβάζονται το έτος, μήνας και ημέρα από το ημερολόγιο
και υπολογίζεται η ημέρα στο έτος, η οποία αποθηκεύεται στη μεταβλητή
«DOY» (Day of Year) για μελλοντική χρήση. Η μεταβλητή αυτή πρέπει να είναι
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πάντα τριψήφιος αριθμός, έτσι εάν το άθροισμα βγαίνει διψήφιο ή μονοψήφιο,
προστίθενται τα ανάλογα μηδενικά ψηφία στην αρχή του (πχ. 012).
3.3.2

Καθορισμός φακέλων εισόδου/εξόδου δεδομένων

Για τον καθορισμό φακέλων εισόδου εξόδου δεδομένων δημιουργήθηκαν
δύο πεδία στα οποία ο χρήστης μπορεί να γράψει την επιθυμητή διαδρομή
(path) από την οποία θα χρησιμοποιεί δεδομένα το πρόγραμμα «GNSS ‘L’
GUI» (input), καθώς και τη διαδρομή στην οποία θα αποθηκεύει τα αρχεία που
δημιουργεί το πρόγραμμα (output).

Εικόνα 70: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(input/output paths)

Τυχόν επιλογή από το χρήστη ίδιου φακέλου για είσοδο και έξοδο δεν θα
δημιουργήσει πρόβλημα στην εκτέλεση του προγράμματος, πρέπει όμως να
δηλωθεί οπωσδήποτε κάποια διαδρομή (path) εισόδου και εξόδου.
Σημαντική λεπτομέρεια είναι η χρήση διπλής καθέτου (slash) στη δήλωση
της διαδρομής από το χρήστη, γι’ αυτό το λόγο δίνεται και παράδειγμα στα
αντίστοιχα πεδία.
Αυτό συμβαίνει διότι η κάθετος στην python είναι στοιχείο διαφυγής,
δηλαδή σε μια τυχαία συμβολοσειρά abcd\”efgh\” στην python, η χρήση της
καθέτου δίνει οδηγία στο πρόγραμμα να αγνοήσει το επόμενο σύμβολο (στο
παράδειγμα τα εισαγωγικά “). Για να χρησιμοποιηθεί η κάθετος σε μια
συμβολοσειρά έχει οριστεί η χρήση διπλής καθέτου (\\).
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3.3.3

Επιλογή μεταξύ παγκοσμίων/περιφερειακών δικτύων

Για την επιλογή από το χρήστη μεταξύ παγκοσμίων ή περιφερειακών
κέντρων δημιουργήθηκαν από ένα ζεύγος radiobuttons για τα tab «Observation
Data» και «Navigation Data», αντίστοιχα. Τα radiobuttons έχουν την ιδιότητα
να είναι αποκλειστικά ενεργοποιημένα, δηλαδή όταν ο χρήστης ενεργοποιεί το
ένα αυτόματα απενεργοποιείται το άλλο.
Για την εφαρμογή μας υπήρχε η ανάγκη ο χρήστης όταν θέλει να επιλέξει
παγκόσμια δίκτυα να έχει διαφορετικές επιλογές στο combobox των διαθέσιμων
δικτύων απ’ ότι αν θέλει να επιλέξει περιφερειακά δίκτυα. Για να αντιμετωπιστεί
αυτό χρησιμοποιήθηκε μια λειτουργία του Qt Designer που ονομάζεται
signal/slot editor.

Εικόνα 71: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(signal/slot editor του Qt Designer)

Έτσι δόθηκαν κατάλληλες εντολές μέσω του signal/slot editor, τόσο για το
tab «Observation Data», όσο και για το «Navigation Data», ώστε όταν το radio
button «Global Networks» είναι ενεργοποιημένο να εμφανίζεται το combobox
με τις επιλογές MGEX, KASI, SOPAC, CCDIS και IGN και να κρύβεται το
combobox με τις επιλογές NOANET και EUREF, ενώ όταν είναι
ενεργοποιημένο το radio button «Regional Networks» συμβαίνει το αντίθετο.
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Εικόνα 72: Ενεργοποιημένες εντολές στον signal/slot editor του Qt Designer

Με την εκκίνηση της εφαρμογής και τα δύο radiobuttons δεν είναι
επιλεγμένα, έτσι ο χρήστης μπορεί να δει και τα δύο combobox
(«Obs_Glob_Network_comboBox» και «Obs_Reg_Network_comboBox», και
τα αντίστοιχα στο tab «Navigation Data»). Όταν όμως επιλέξει το ένα από τα
δύο radiobuttons, μόνο το αντίστοιχο combobox θα φαίνεται.
3.3.4
δεδομένων

Ανανέωση

των

διαθέσιμων

σταθμών

ανά

κέντρο

Το συγκεκριμένο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι κάθε κέντρο
ανάλυσης ή καμπάνια έχει διαφορετικούς σταθμούς με διαθέσιμα δεδομένα. Η
πιθανή καταγραφή και αναφορά όλων τους στο αντίστοιχο στοιχείο επιλογής
της πλατφόρμας («Obs_Stations_comboBox» ή «Nav_Stations_comboBox»
αναλόγως του tab στο οποίο εργαζόμαστε) θα οδηγούσε σε πιθανή επιλογή
από το χρήστη σταθμών για τους οποίους δεν θα υπήρχαν δεδομένα στο
κέντρο ανάλυσης.
Radio buttons

Obs_Glob/Reg_Network_comboBox

Obs_Stations_
comboBox

Εικόνα 73: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επισήμανση στοιχείων του tab «Observation Data»)
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Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη
«ftplib» της python, όπως και για τη λήψη δεδομένων στην οποία θα
αναφερθούμε αργότερα. Η βιβλιοθήκη αυτή συμπεριλαμβάνεται στον κώδικα
με δήλωση που γίνεται στην αρχή του ως εξής:
import ftplib
Παρατίθεται παρακάτω (Εικ.74) ο κώδικας για την ανανέωση του
combobox των αρχείων παρατηρήσεων των σταθμών, η οποία γίνεται με την
εκτέλεση της συνάρτησης «Obs_Combo_Stations», με την ενεργοποίηση του
«Obs_Glob_Network_comboBox» ή του «Obs_Reg_Network_comboBox»,
αναλόγως ποιο radiobutton έχουμε επιλεγμένο.
Η εκτέλεση της συνάρτησης γίνεται με κλήση της με την ενεργοποίηση του
αντίστοιχου combobox με τις εντολές:
self.Obs_Glob_Network_comboBox.activated.connect(self.Obs_Combo_Stations)
ή
self.Obs_Reg_Network_comboBox.activated.connect(self.Obs_Combo_Stations)

αναλόγως εάν έχουμε επιλεγμένο το radiobutton των παγκοσμίων ή
περιφερειακών κέντρων. Οι εντολές αυτές, όπως είδαμε και στην ενότητα 3.2
βρίσκονται στην αρχική συνάρτηση κατασκευής της κλάσης «Ui_RTKLibGUI».
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Εικόνα 74: Απόσπασμα συνάρτησης «Obs_Combo_Stations»
(απόσπασμα κώδικα python)

Όπως βλέπουμε (Εικ.74) στην αρχή της συνάρτησης αποθηκεύεται το
κείμενο του «Obs_Glob/Reg_Network_comboBox» στη μεταβλητή text.
Κατόπιν γίνεται ο υπολογισμός της ημέρας του έτους με τη βοήθεια της
αποθηκευμένης ημερομηνίας του ημερολογίου, αθροίζοντας τις ημέρες των
μηνών του έτους που έχουν περάσει και τις ημέρες του τρέχοντος μήνα μέχρι
την επιθυμητή ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν δίσεκτο έτος.
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Στη συνέχεια δημιουργείται μια κενή λίστα («combolista»), στην οποία
τελικά θα αποθηκευτούν τα ονόματα των διαθέσιμων σταθμών, ενώ
δημιουγείται και μια λίστα με τα πεζά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου, μιας
και τα αρχεία των σταθμών που μας ενδιαφέρουν (αρχεία RINEX έκδοσης
μικρότερης από 3.01) είναι της μορφής abcd1230.yyo.
Κατόπιν αναλόγως του επιλεγμένου κέντρου ανάλυσης γίνεται η σύνδεση
με τη σελίδα ftp και η επιλογή του επιθυμητού directory, όπως φαίνεται στο
απόσπασμα του κώδικα. Για κάθε σελίδα ftp τα στοιχεία αυτά είναι διαφορετικά,
γι’ αυτό υπάρχει και η ανάγκη αντιμετώπισης καθενός από αυτά ξεχωριστά. Για
την αρχική σύνδεση, εκτός από το url της σελίδας, απαιτείται και κάποιο όνομα
χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Για τις περισσότερες σελίδες ελεύθερης
σύνδεσης ftp, αυτοί είναι «anonymous» και οποιοδήποτε e-mail (πχ.
someone@gmail.com), αντίστοιχα.
Αφού έχει γίνει η σύνδεση με τη σελίδα, μπορούμε με την εντολή:
files = ftp_client.nlst()
να αποθηκεύσουμε τα περιεχόμενα του directory που έχουμε επιλέξει
προηγουμένως, σε μια μεταβλητή files.
Στη συνέχεια ελέγχουμε σε ένα for loop τις εγγραφές του directory και
εφόσον ικανοποιούν τη συνθήκη το 1ο στοιχείο της κάθε εγγραφής να είναι πεζό
γράμμα, αποθηκεύονται σε μια προσωρινή λίστα. Από αυτή τη λίστα, τέλος,
επιλέγουμε τα πρώτα 4 στοιχεία κάθε εγραφής, τα οποία είναι το όνομα του
σταθμού, και αποθηκεύονται στη λίστα που είχαμε ορίσει από την αρχή γι’ αυτό
το σκοπό («combolista»), και κλείνουμε τη σύνδεση ftp.
Με παρόμοιο τρόπο εργαζόμαστε για κάθε κέντρο ανάλυσης. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχουν στον ίδιο φάκελο του directory
της σελίδας ftp δυο διαφορετικές εγγραφές για τον ίδιο σταθμό, πχ. αρχείο
παρατηρήσεων GPS (.yyo) και GLONASS (.yyg), χρειάζεται να αφαιρεθεί η μία
εγγραφή ώστε να μην εμφανίζεται το όνομα του σταθμού δύο φορές. Αυτό
γίνεται με την εντολή:
combolista = list(set(combolista))
Στο τέλος της συνάρτησης «Obs_Combo_Stations» (Εικ.75) καθαρίζεται
το «Obs_Stations_comboBox» από τυχόν προηγούμενες εγγραφές και
προστίθενται τα αντικείμενα της «combolista», ενώ κάνουμε reset στο αρχικό
κείμενο της ετικέτας «Obs_data_label», σε περίπτωση που έχει δοθεί κάποια
οδηγία μέσω του προγράμματος.
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Εικόνα 75: Τέλος συνάρτησης «Obs_Combo_Stations»
(απόσπασμα κώδικα python)

3.3.5

Λήψη δεδομένων

Για τη λήψη δεδομένων μέσω των σελίδων ftp, χρησιμοποιήθηκε και πάλι
η βιβλιοθήκη ftplib. Η χρήση της έγινε τόσο για τη λήψη αρχείων RINEX
παρατηρήσεων και ναυσιπλοιας, όσο και για τα επιπλέον δεδομένα (*.atx, *.clk,
*.sp3, *.dcb) στην καρτέλα «Other Products».
Παρατίθεται στην Εικ.76 απόσπασμα της συνάρτησης «Nav_data», η
οποία καλείται με την ενεργοποίηση του κουμπιού «Nav_Data_pushButton» (το
αντίστοιχο
κουμπί
για
τα
δεδομένα
παρατηρήσεων
είναι
το
«Obs_Data_pushButton»).

Εικόνα 76: Απόσπασμα συνάρτησης «Nav_data»
(απόσπασμα κώδικα python)

Στην αρχή της συνάρτησης έχουν οριστεί η ημέρα του έτους, κατά τα
προαναφερθέντα σε προηγούμενη παράγραφο, καθώς και η διαδρομή για την
αποθήκευση δεδομένων εισόδου (input). Τα δεδομένα όπως αρχεία
παρατηρήσεων και ναυσιπλοΐας θεωρούνται δεδομένα εισόδου, καθώς
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αργότερα χρησιμεύουν ως είσοδος σε άλλες λειτουργίες του προγράμματος, γι’
αυτό το λόγο και αποθηκεύονται στο φάκελο input.
Όπως βλέπουμε με την επιλογή του κέντρου «KASI», γίνεται η σύνδεση
στη σελίδα ftp (με την εντολή ftplib.FTP), καθώς και η επιλογή του επιθυμητού
directory στη σελίδα (εντολή .cwd).
Το όνομα του αρχείου (μεταβλητή filenm) θα είναι της μορφής:
Όνομα σταθμού+ +ημέρα έτους+0+.+δύο τελευταία ψηφία έτους+ format_text
[-1]+.Ζ
όπου format_text[-1] είναι το τελευταίο στοιχείο της μεταβλητής στην οποία έχει
αποθηκευτεί το είδος των δεδομένων ναυσιπλοΐας που επιθυμεί να κατεβάσει
ο χρήστης.
Παράδειγμα τέτοιου αρχείου είναι το dyng0230.17n.Z
Στη συνέχεια δημιουργείται (εφόσον δεν υπάρχει ήδη), ένα αρχείο με το
όνομα αυτό στο φάκελο input του υπολογιστή μας, λαμβάνονται τα δυαδικά
(binary) δεδομένα και εγγράφονται στο αρχείο, ενώ τέλος κλείνει το αρχείο,
καθώς και η σύνδεση με τη σελίδα ftp.
Για την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών χρησιμοποιήσαμε την τεχνική:
try:
εντολές
except, Exception, e:
self.Nav_data_label.setText(str(e))
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στη σχεδίαση της
πλατφόρμας καθώς με αυτή επιτυγχάνουμε την αποφυγή βίαιου τερματισμού
του προγράμματος εφόσον παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα. Έτσι το πρόγραμμα
προσπαθεί να εκτελέσει τις εντολές, και, εφόσον αποτύχει, αντί να κλείσει βίαια,
αποθηκεύει το σφάλμα στη μεταβλητή e, η οποία επιλέξαμε να εγγράφεται στην
ετικέτα «Nav_data_label» προς ενημέρωση του χρήστη.
3.3.6

Αποσυμπίεση δεδομένων

Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τα κέντρα δεδομένων είναι συνήθως
σε συμπιεσμένη μορφή, με τη χαρακτηριστική κατάληξη των αρχείων «.Ζ».
Για την αποτελεσματική χρήση τους στις λοιπές λειτουργίες του
προγράμματος, αλλά και για εξοικονόμηση χρόνου του χρήστη, κρίθηκε
σκόπιμο η αποσυμπίεση των δεδομένων αυτών να γίνεται αυτόματα, μέσω του
προγράμματος.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα «Gzip», το οποίο είναι
διαθέσιμο στο φάκελο «bin» του RTKLIB. Το πρόγραμμα αυτό έχει το
πλεονέκτημα ότι μπορεί να κληθεί μέσω της γραμμής εντολών, και έτσι να
προγραμματιστεί η χρήση του. Για να εκτελέσουμε ενέργειες μέσω της γραμμής
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εντολών (command prompt), χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη «subprocess», και
συγκεκριμένα η συνάρτηση «check_output», ως εξής:
subprocess.check_output("gzip -d "+input_path+'\\'+filenm,shell=True)
όπου μέσω της παραπάνω συνάρτησης εκτελείται στη γραμμή εντολών η
εντολή «gzip –d», η οποία αφορά την αποσυμπίεση του αρχείου που
ακολουθει. Για την επιτυχή εκτέλεση της αποσυμπίεσης είναι απαραίτητη η
ενεργοποίηση της γραμμής εντολών, με την εντολή «shell=True», καθώς η
αρχική επιλογή είναι αυτή η παράμετρος να είναι False.
Αξίζει να σημειωθεί η ανάλογη προσοχή που πρέπει να δίνεται στην
παραπάνω εντολή για λόγους ασφαλείας, καθώς ο υπολογιστής που τρέχει το
πρόγραμμα εκτελεί κείμενο μέσω των διεπαφών του απευθείας στη γραμμή
εντολών του υπολογιστή.
3.3.7

Παροχή επιπλέον πληροφοριών

Για τη διευκόλυνση του χρήστη έχουν προστεθεί στην πλατφόρμα κάποιες
συνδέσεις με ιστοσελίδες οι οποίες παρέχουν επιπλέον πληροφορίες.
Αυτές
είναι
οι
ιστοσελίδες
των
δικτύων
της
IGS
(http://www.igs.org/network),
καθώς
και
του
δικτύου
EUREF
(http://www.epncb.oma.be/_networkdata/stationlist.php), όπως επίσης και μία
σελίδα διαδικτυακού ημερολογίου GNSS (http://www.gnsscalendar.com/).
Για τη σύνδεση σε αυτές χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη «webbrowser»,
και συγκεκριμένα η εντολή:
webbrowser.open('http://www.site.org,new=2)
όπου το «new=2» αναφέρεται στην επιλογή του περιηγητή διαδικτύου
(2=Mozilla Firefox) όπου θα ανοιχτεί ο κατά περίπτωση σύνδεσμος.
3.4 Εκτέλεση λειτουργιών TEQC
Όπως είδαμε (παρ. 5.2) το λογισμικό TEQC είναι σε θέση να εκτελέσει μια
πληθώρα λειτουργιών, από μετατροπή πρωτογενών δεδομένων σε RINEX,
μέχρι έλεγχο ποιότητας και συνένωση/περικοπή δεδομένων.
Ο στόχος μας ήταν η εκμετάλλευση του λογισμικού για εκτέλεση
ορισμένων από αυτές τις λειτουργίες, σε ένα φιλικό για το χρήστη περιβάλλον.
Αυτές οι λειτουργίες που επιλέχθηκαν ήταν:
 Εκτέλεση ελέγχου ποιότητας (Quality Control – QC) σε αρχεία
παρατηρήσεων RINEX
 Περικοπή δεδομένων με βάση ένα μητρικό αρχείο παρατηρήσεων RINEX
 Αύξηση του βήματος καταγραφής δεδομένων (thinning) σε αρχεία
παρατηρήσεων RINEX
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Φυσικά για την εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών ήταν απαραίτητη η
κλήση του προγράμματος στο περιβάλλον της γραμμής εντολών. Για να
επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιήσαμε τη συνάρτηση «check_output» της
βιβλιοθήκης «subprocess», όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο
(3.3.6). Έτσι με κλήση της γραμμής εντολών εκτελούνται οι εκάστοτε εντολές
που επιθυμούμε.
Όπως και το πρόγραμμα αποσυμπίεσης αρχείων (Gzip), έτσι και το TEQC
βρίσκεται στον φάκελο bin του RTKLIB, με αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητη
επιπλέον αλλαγή διαδρομής με κατάλληλες εντολές στο δίσκο, μιας και
προτείνεται το «GNSS ‘L’ GUI» να τοποθετείται και αυτό στο φάκελο bin του
RTKLIB.
3.4.1

Εκτέλεση ελέγχου ποιότητας (Quality Control – QC)

Για την εκτέλεση ελέγχου ποιότητας δημιουργήθηκε ξεχωριστή καρτέλα
(tab) στην πλατφόρμα με τίτλο «TEQC QC». Σε αυτήν υπάρχει ένα κουμπί το
οποίο με την ενεργοποίησή του εκτελείται ο έλεγχος ποιότητας, με κλήση της
συνάρτησης «TEQC_execute», διάφορες ετικέτες οι οποίες ενημερώνονται με
την εκτέλεση του ελέγχου ποιότητας.
Με την εκτέλεση του ελέγχου ποιότητας, παράγονται πολλές πληροφορίες
σχετικά με το αρχείο παρατηρήσεων από το πρόγραμμα, οι οποίες μπορούν
να βρεθούν στο αρχείο με την κατάληξη «.yyS» που παράγεται αυτόματα.
Επιλέχθηκαν για την προβολής τους στην πλατφόρμα «GNSS ‘L’ GUI» το
όνομα του αρχείου (Obs File), οι ώρες έναρξης και λήξης των μετρήσεων (Time
of Start, Time of End), η συνολική διάρκεια των μετρήσεων (Measurement
Time), ο αριθμός των δορυφόρων από τους οποίους έχουν καταγραφεί
παρατηρήσεις (Satellites with obs), καθώς και οι δείκτες MP12, MP21, MP15,
MP51, Mean S1, Mean S2, και Mean S5, όπως περιγράφονται στην παρ. 5.2.
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Εικόνα 77: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(καρτέλα «TEQC QC»)

Το TEQC λαμβάνει σαν είσοδο τα ονόματα των αρχείων παρατηρήσεων
και ναυσιπλοΐας από την καρτέλα «Files», όπως φαίνεται και στην Εικ.78.

Εικόνα 78: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επισήμανση αρχείων εισόδου παρατηρήσεων και ναυσιπλοΐας για το TEQC QC)

Στόχος ήταν να μπορεί να εκτελεστεί ο έλεγχος ποιότητας και για
πολλαπλά αρχεία παρατηρήσεων. Έτσι δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να
επιλέξει την εισαγωγή πολλών αρχείων παρατηρήσεων, χωρίζοντάς τα με άνω
και κάτω τελεία «:».
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Εικόνα 79: Απόσπασμα συνάρτησης «TEQC_execute»
(απόσπασμα κώδικα python)

Τα αρχεία αυτά διαβάζονται στο πρόγραμμα ως συμβολοσειρά (string) η
οποία δίνεται η εντολή να διαχωριστεί στα σημεία όπου υπάρχει άνω και κάτω
τελεία (:). Η εντολή αυτή είναι η:
files = obsLineTxt.split(':')
όπου files είναι μία κενή αρχικά λίστα που έχει οριστεί εκ των προτέρων, και
obsLineTxt είναι η μεταβλητή που περιέχει τη συμβολοσειρά των αρχείων
παρατηρήσεων,
όπως
αυτή
έχει
διαβαστεί
από
το
πεδίο
RTKL_Obs_file_lineEdit (1ο πεδίο στον κόκκινο κύκλο στην Εικ.78), με την
εντολή:
obsLineTxt = str(self.RTKL_Obs_file_lineEdit.text())
Έτσι ο έλεγχος ποιότητας εκτελείται για καθένα από τα αρχεία καθώς στην αρχή
του έχει εισαχθεί σε ένα for loop (for i in files), όπου i είναι το κάθε αρχείο
παρατηρήσεων.
Επίσης έχει αποθηκευτεί και η διαδρομή από όπου θα αντλούνται τα
αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν. Η εντολή teqc +qc εκτελείται κατά τα
προαναφερθέντα με χρήση της συνάρτησης check_output της βιβλιοθήκης
subprocess.
Ο έλεγχος ποιότητας μπορεί να εκτελεστεί είτε χωρίς καθόλου αρχείο
ναυσιπλοΐας, είτε με αρχείο ναυσιπλοΐας GPS, ή GLONASS, ή και τα δύο. Για
την εισαγωγή στον έλεγχο κάθε αρχείου ναυσιπλοΐας χρησιμοποιείται η εντολή
teqc +qc –nav filename.yyn (- nav filename.yyg, εφόσον χρειαστεί). Για να
καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις ύπαρξης ή μη αρχείων ναυσιπλοΐας
χρειάστηκε να πάρουμε περιπτώσεις ύπαρξης μόνο αρχείου ναυσιπλοΐας GPS,
μόνο GLONASS, και των δύο ταυτόχρονα και κανενός από τα δύο. Αν και
υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής και επιπλέον αρχείων ναυσιπλοΐας (πχ.
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Galileo, SBAS), αυτό δεν κρίθηκε σκόπιμο λόγω του μικρού αριθμού
διαθέσιμων δορυφόρων για καθένα από τα συστήματα αυτά.
Όπως φαίνεται και στην Εικ.79, τα αρχεία ναυσιπλοΐας GPS και
GLONASS ονομάστηκαν αντίστοιχα navfile_g και navfile_r. Για να εξακριβωθεί
η ύπαρξη ή μη αρχείου χρησιμοποιήθηκαν οι συνδυασμοί:
if navfile_g is (is not) ‘’ and navfile_r is (is not) ‘’:
και στην συνέχεια εκτελέστηκε η αντίστοιχη εντολή για την εκτέλεση του ελέγχου
ποιότητας.
Με την εκτέλεση της εντολής teqc +qc, δημιουργείται ένα αρχείο με όνομα
ίδιο με του αρχείου παρατηρήσεων RINEX, αλλά κατάληξη *.yyS. Για να
αποσπάσουμε ορισμένα από τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν πρέπει να
διαβαστεί αυτό το αρχείο από το πρόγραμμά μας.

Εικόνα 80: Απόσπασμα συνάρτησης «TEQC_execute»
(απόσπασμα κώδικα python)

Αρχικά ανοίγουμε το αρχείο με την εντολή:
with open (input_path+'\\'+filenm[:-1]+'S','r') as f:
και με την εντολή x = f.readlines αποθηκεύουμε το αρχείο γραμμή – γραμμή
στη μεταβλητή x.
Στη συνέχεια αποθηκεύουμε τα δεδομένα στη λίστα με το όνομα data, και
έπειτα εξετάζουμε γραμμή-γραμμή τα δεδομένα αυτά και εφόσον ταυτίζονται με
τα πρώτα στοιχεία της γραμμής που επιθυμούμε (“Time of start of window” ή
“Time of end of window”), αποθηκεύονται αντίστοιχα στις μεταβλητές xst και
xend. Αφού αφαιρέσουμε την αρχή της κάθε γραμμής (με την εντολή
xst/xend.remove(‘text’)), γίνεται ανανέωση των αντίστοιχων στοιχείων της
πλατφόρμας «GNSS ‘L’ GUI», με προσθήκη στους αρχικούς τίτλους (“Time of
Start:”, “Time of End:”) των εκάστοτε δεδομένων που έχουν διαβαστεί από το
αρχείο filename.yyS.
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Στο τέλος της συνάρτησης «TEQC_execute», όπως φαίνεται και στην
Εικ.81, διαχωρίζονται όλες οι εγγραφές της μεταβλητής «data», οι οποίες
διαχωρίζονται με άνω και κάτω τελεία (:) (εντολή line = line.split(‘:’)). Κατόπιν
μας ενδιαφέρουν όσες γραμμές είναι της μορφής ‘Τίτλος’ : ‘Δεδομένα’, οι οποίες
θα δημιουργούν μια λίστα με δύο στοιχεία, δηλαδή την line =
[‘Τίτλος’,’Δεδομένα’].
Έτσι λοιπόν όταν το μήκος των στοιχείων της λίστας line είναι 2 (δηλαδή
όταν έχει 2 στοιχεία), αυτά αποθηκεύονται σε δύο λίστες, μία για τους τίτλους
(name) και μια για τα δεδομένα (choice). Επίσης αποθηκεύεται σε κατάλληλη
ετικέτα το όνομα του αρχείου για το οποίο γίνεται ο έλεγχος ποιότητας (κυρίως
λόγω της λειτουργίας πολλαπλών αρχείων όπου στις ετικέτες θα αποθηκεύεται
μόνο το τελευταίο από αυτά, για αποφυγή σύγχυσης του χρήστη). Αυτό γίνεται
με την εντολή:
self.TEQC_file_label.setText('Obs File: '+str(filenm))

Εικόνα 81: Απόσπασμα συνάρτησης «TEQC_execute»
(απόσπασμα κώδικα python)

Η γλώσσα προγραμματισμού python δεν χειρίζεται τις λίστες σαν
σταθερούς πίνακες, υπό την έννοια ότι σε κάποιες περιπτώσεις (όπως στην
εγγραφή μιας λίστας σε αρχείο), η σειρά με την οποία είναι καταγεγραμμένα τα
στοιχεία στη λίστα δεν διατηρείται απαραίτητα. Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήσαμε
ένα λεξικό (dictionary) της python, στο οποίο εγγράφηκαν τα ζεύγη Τίτλων και
Δεδομένων που αποθηκεύσαμε προηγουμένως, με την εντολή:
stats = dict(zip(name,choice))
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Τα λεξικά της python, έχουν την ιδιότητα να μην επιτρέπουν εύκολη
μεταβολή των στοιχείων τους, διατηρώντας έτσι τη μορφή των δεδομένων που
αποθηκεύσαμε, ενώ ταυτόχρονα η 1η στήλη από αυτά που αποθηκεύονται
χρησιμεύει σαν κλειδί για την ανεύρεση των δεδομένων που περιέχει το λεξικό.
Όπως βλέπουμε και στη συνάρτηση «TEQC_execute», το for loop που
δημιουργήσαμε καλεί με τη σειρά ένα προς ένα όλα τα κλειδιά του λεξικού stats,
τα οποία είναι στην περίπτωσή μας οι τίτλοι (name) που διαβάστηκαν από το
αρχείο, θεωρώντας το καθένα από αυτά κάθε φορά ως μια μεταβλητή i. Για τις
πιο πολλές περιπτώσεις των στοιχείων του αρχείου ελέγχου ποιότητας
filename.yyS που μας ενδιαφέρουν, ελέγχουμε την προσωρινή μεταβλητή i με
τον κάθε τίτλο (πχ. if i[:23] == 'Total satellites w/ obs') και όταν το πρόγραμμα
ταυτίσει το κλειδί με την παραπάνω συμβολοσειρά, αποθηκεύει τα δεδομένα
του στην αντίστοιχη ετικέτα (πχ. self.TEQC_Sat_wobs_label.setText('Satellites
w obs: '+stats[i])). Παρατηρούμε ότι για να αναφερθούμε στα δεδομένα του
λεξικού, το κάνουμε χρησιμοποιώντας το κλειδί (stats[i]).

3.4.2

Περικοπή αρχείων παρατηρήσεων (Slicing)

Εικόνα 82: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επισήμανση λειτουργίας Obs Files Slicing)

Με τη λειτουργία περικοπής αρχείων παρατηρήσεων, η οποία εκτελείται
και αυτή μέσω του TEQC, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να προσαρμόσει
ένα ή περισσότερα αρχεία παρατηρήσεων RINEX ώστε να έχουν την ίδια
χρονική διάρκεια με ένα μητρικό αρχείο (parent file).
Αυτή η λειτουργία μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για μείωση του όγκου
που καταλαμβάνουν αρχεία παρατηρήσεων, ιδιαίτερα όσα προέρχονται από το
διαδίκτυο και είναι συνήθως 24ωρης διάρκειας.
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Η εντολή του TEQC η οποία χρησιμοποιήθηκε για να εκτελεστεί αυτή η
λειτουργία είναι:
teqc –st YYYYMMDDhhmmss +dm min όνομα_αρχείου > νέο_όνομα_αρχείου
όπου YYYYMMDDhhmmss είναι η χρονική στιγμή έναρξης (έτος - YYYY, μήνας
- ΜΜ, ημέρα - DD, ώρες - hh, λεπτά - mm, δευτερόλεπτα - ss)
και min είναι η χρονική διάρκεια σε λεπτά την οποία επιθυμούμε να έχει το νέο
αρχείο.
Για να εκτελέσουμε λοιπόν την παραπάνω εντολή χρειάζεται να διαβαστεί
το μητρικό αρχείο RINEX και να πάρουμε την πληροφορία έναρξης, και λήξης
του, ώστε να υπολογίσουμε και τη χρονική διάρκεια.
Η συνάρτηση που χρησιμοποιήθηκε για να πραγματοποιηθεί αυτή η
λειτουργία, η οποία εκτελείται με το πάτημα του κουμπιού με τον τίτλο «Slice»,
είναι η «TEQC_slicing», η οποία παρουσιάζεται στην Εικ.83.
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Εικόνα 83: Απόσπασμα συνάρτησης «TEQC_ slicing»
(απόσπασμα κώδικα python)

Όπως φαίνεται από το απόσπασμα του κώδικα που παρατίθεται, αρχικά
αποθηκεύονται οι διαδρομές εισόδου και εξόδου, όπως διαβάζονται από τα
αντίστοιχα πεδία του προγράμματος, και στη συνέχεια αποθηκεύεται το όνομα
του μητρικού αρχείου, για το οποίο εκτελείται ένας έλεγχος ποιότητας, κατά τα
προαναφερθέντα σε προηγούμενη παράγραφο.
Στη συνέχεια διαβάζεται το αρχείο ελέγχου ποιότητας (filename.yyS),
προκειμένου να προσδιοριστεί η έναρξη και η λήξη του. Αφού αφαιρεθούν οι
τίτλοι και τα κενά από τα δεδομένα της έναρξης και λήξης, αυτά αποθηκεύονται
σε αντίστοιχα λεξικά της python (start, end).
Κατόπιν υπολογίζεται η χρονική διάρκεια και εκτελείται ένα for loop, όπου
για κάθε αρχείο παρατηρήσεων που επιθυμούμε να περικοπεί (child file)
εκτελείται η εντολή του TEQC που αναφέραμε προηγουμένως. Τέλος
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ενημερώνεται ο χρήστης για την επιτυχή περικοπή των αρχείων, μέσω της
ετικέτας «Slicing_instruction_label».
3.4.3

Μείωση χρονικού διαστήματος παρατηρήσεων (Thinning)

Εικόνα 84: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επισήμανση λειτουργίας Obs Files Thinning)

Σε κάποιες περιπτώσεις ο χρήστης πιθανόν να επιθυμεί τη μείωση του
χρονικού διαστήματος (interval) μεταξύ των καταγραφών στο αρχείο
παρατηρήσεων RINEX. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε για διερεύνηση της
ακρίβειας των λύσεων σε αραιότερες παρατηρήσεις, είτε για λόγους οικονομίας
όγκου σε περιπτώσεις που η λύση δεν απαιτείται να είναι μεγάλης ακριβείας, ή
και για άλλους λόγους.
Η λειτουργία «Obs Files Thinning» της πλατφόρμας «GNSS ‘L’ GUI»
επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει μεταξύ συγκεκριμένων διαστημάτων στα
οποία μπορούν να εξαχθούν τα νέα αρχεία παρατηρήσεων. Βασική
προϋπόθεση βέβαια είναι το αρχικό αρχείο παρατηρήσεων να έχει μικρότερο
αρχικό διάστημα από το επιθυμητό του νέου αρχείου. Όπως και με τις
προηγούμενες λειτουργίες, έτσι και σε αυτήν ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εάν
θέλει και πολλαπλά αρχεία, χωρίζοντάς τα με άνω και κάτω τελεία (:).
Η εντολή του TEQC που χρησιμοποιείται για να εκτελεσθεί η λειτουργία
αυτή είναι η:
teqc – O.dec xx input_filename > output_filename
Η εντολή «check_output» της βιβλιοθήκης subprocess χρησιμοποιείται
για την εκτέλεση του TEQC, όπως και στις προηγούμενες λειτουργίες.
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Εικόνα 85: Συνάρτηση «TEQC_ thinning»
(απόσπασμα κώδικα python)

Όπως φαίνεται και στην Εικ.85, για την εκτέλεση της εντολής απαιτούνται
οι διαδρομές φακέλων εισαγωγής και εξαγωγής αρχείων στο δίσκο
(input/output paths), καθώς και τα αρχεία παρατηρήσεων που εισάγονται στο
πεδίο «Obs File».
Εφόσον κάποιο από τα πεδία αυτά είναι κενό, ο χρήστης ειδοποιείται με
μήνυμα σφάλματος, με την τεχνική:
raise Exception, e: (Όνομα_label.setText(‘Μήνυμα’)
Μετά την εκτέλεση της εντολής του TEQC, και εφόσον δεν έχει υπάρξει
κάποιο σφάλμα, το οποίο θα εγγραφεί εάν χρειαστεί στο label με τις οδηγίες για
την εκτέλεση της εντολής (το οποίο αρχικά έχει το κείμενο «TEQC will modify
your obs time interval…»), το label θα ενημερωθεί με το μήνυμα «Thinning
completed».
3.5 Εκτέλεση λειτουργιών RTKLIB (Πρόγραμμα RTKPOST)
Το RTKLIB είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό, ανοικτού κώδικα, το οποίο
εκτελεί όλες τις συνήθεις λειτουργίες των λογισμικών επεξεργασίας δεδομένων
GNSS, καθώς και τη λειτουργία PPP. Επίσης διαθέτει πληθώρα επιλογών
διαμόρφωσης, γεγονός που το κάνει ένα εξαιρετικά χρήσιμο επιστημονικό
εργαλείο.
Από τις λειτουργίες αυτές επιλέχθηκαν οι σημαντικότερες, προκειμένου να
εισαχθούν στην πλατφόρμα που κατασκευάσαμε, ώστε να παρέχεται η μέγιστη
δυνατή ευελιξία με ταυτόχρονη διατήρηση μιας λιτής εικόνας της πλατφόρμας.
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Εικόνα 86: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επισήμανση λειτουργίας προγράμματος RTKLIB)

Για να κληθεί το πρόγραμμα RTKLIB από την πλατφόρμα,
εκμεταλλευθήκαμε τη δυνατότητα λειτουργίας του προγράμματος RTKPOST,
το οποίο και μας ενδιαφέρει, μέσω της γραμμής εργασιών και του εκτελέσιμου
«rnx2rtkp.exe».
Για να εκτελεστεί το rnx2rtkp.exe απαιτείται ένα αρχείο διαμόρφωσης
(configuration file), με την κατάληξη .conf. Έτσι δημιουργήθηκε ένα αρχείο με
την ονομασία «test_conf_file.conf», το οποίο δίνεται στο Παράρτημα «Γ», και
δίδεται μαζί με τον κώδικα της πλατφόρμας. Εκεί αποθηκεύτηκαν όλες οι
αρχικές επιλογές για τη λειτουργία του rnx2rtkp.exe, τις οποίες ο χρήστης
μπορεί να μεταβάλλει εφόσον επιθυμεί. Οι λειτουργίες που υπάρχουν στην
πλατφορμα «GNSS ‘L’ GUI» θα μεταβληθούν μέσω του κώδικα της
πλατφόρμας. Για να εκτελεστεί το εκτελέσιμο rnx2rtkp.exe μέσω της γραμμής
εργασιών πρέπει να εκτελεστεί η εντολή:
rnx2rtkp.exe –k conf_file.conf –ο pos_file_name.pos obsfile_name.yyo
navfile_name.yyn clkfile_name.clk sp3file_name.sp3
Όπως βλέπουμε απαιτούνται εκτός από το αρχείο παρατηρήσεων
(obsfile_name.yyo), το αρχείο ναυσιπλοϊας (navfile_name.yyn), το αρχείο
χρονομέτρων (clkfile_name.clk) και το αρχείο τροχιών ακριβείας
(sp3file_name.sp3). Γι’ αυτό το λόγο και εάν δεν υπάρχουν τα αρχεία αυτά ο
χρήστης ενημερώνεται με ειδικό μήνυμα, και το πρόγραμμα δεν εκτελείται. Το
αρχείο εξαγωγής (pos_file_name.pos) δημιουργείται και ας μην υπάρχει ήδη.
Μερικές βασικές επιλογές του αρχείου «test_con_file.conf», οι οποίες δεν
μεταβάλλονται από την πλατφόρμα και θα χρησιμοποιούνται για κάθε κλήση
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του εκτελέσιμου rnx2rtkp.exe είναι οι εξής (σε παρένθεση οι εντολές του
αρχείου διαμόρφωσης):
Χρησιμοποιούμενες συχνότητες: L1+L2
(pos1-frequency =l1+l2)
Τύπος λύσης: Έμπροσθεν
(pos1-soltype
=forward)
Μάσκα αποκοπής δορυφόρων: 10ο
(pos1-elmask
=10)
Διόρθωση ιονοσφαιρικού σφάλματος: Γραμμικός συνδυασμός L1/L2
(pos1-ionoopt
=dual-freq)
Μορφή συντεταγμένων: Γεωδ. Μήκος-Πλάτος, Υψόμετρο
(out-solformat
=llh)
Διαχωρισμός πεδίων στο αρχείο .pos: Κόμμα ‘,’ (out-fieldsep
=,)
Τύπος υψομέτρου: Ορθομετρικό (out-height
=geodetic)
Γεωειδές σε χρήση: EGM08 ανά 1’ (out-geoid
=egm08_1)
Ένας πιο έμπειρος χρήστης έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει όποιες
παραμέτρους του αρχείου «test_con_file.conf» θεωρεί ότι μπορεί να
βελτιώσουν τη λύση ή παρουσιάζουν τεχνικό ενδιαφέρον να δοκιμαστούν. Να
σημειωθεί όμως ότι πιθανή αλλαγή της μορφής των συντ/νων και ιδιαίτερα του
διαχωριστικού των πεδίων του αρχείου .pos, θα οδηγήσει πιθανόν σε
δυσλειτουργία της πλατφόρμας «GNSS ‘L’ GUI».
Η συνάρτηση «RTKLib_execute» που δημιουργήθηκε είχε ως στόχο την
ανάγνωση του αρχείου «test_conf_file.conf», την αποθήκευση των δεδομένων
του, και την αντικατάσταση των δεδομένων που μεταβάλλονται μέσω της
πλατφόρμας. Κατόπιν δημιουργείται ένα νέο αρχείο διαμόρφωσης
(«new_con_file.conf»), με τις νέες μεταβλητές που έχουν αποθηκευτεί, το οποίο
και καλείται για την εισαγωγή των τιμών στο rnx2rtkp.exe.
Η συνάρτηση που δημιουργήθηκε μέσα στην «RTKLib_execute» για την
αντικατάσταση των τιμών που αποθηκεύτηκαν από το «test_conf_file.conf»,
είναι η «replace_dict_value», η οποία φαίνεται στην Εικ.87. Οι εν λόγω τιμές
αφού διαβαστούν έχουν αποθηκευτεί σε ένα λεξικό με το όνομα «Options», το
οποίο έχει ως κλειδί τη μεταβλητή «name», και ως δεδομένα τη μεταβλητή
«choice». Η συνάρτηση «RTKLib_execute» εκτελείται με ενεργοποίηση του
κουμπιού «Run RTKPOST».

Εικόνα 87: Συνάρτηση «replace_dict_value»
(απόσπασμα κώδικα python)

Όπως φαίνεται, η «replace_dict_value» παίρνει ως ορίσματα το κλειδί το
οποίο αναζητούμε, καθώς και τη νέα τιμή την οποία θα πάρει. Πραγματοποιεί
αναζήτηση μεταξύ όλων των κλειδιών, και μόλις βρει το επιθυμητό κλειδί,
αλλάζει την τιμή των δεδομένων με τη νέα τιμή.
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Εικόνα 88: Απόσπασμα συνάρτησης «RTKLib_execute» με κλήση της συνάρτησης
«replace_dict_value» και εγγραφή του νέου αρχείου .conf
(απόσπασμα κώδικα python)

Χρησιμοποιώντας το νέο αρχείο διαμόρφωσης και την εντολή
«check_output» της βιβλιοθήκης subprocess, κατά τα γνωστά, εκτελείται η
εντολή που προαναφέρθηκε, μέσω της γραμμής εντολών, και το αρχείο
αποτελεσμάτων .pos αποθηκεύεται στη διαδρομή του φακέλου εξόδου που έχει
επιλεγεί.
Επίσης επισημαίνονται στο χρήστη μηνυμάτα σφάλματος στην ετικέτα η
οποία αρχικά γράφει «RTKLIB Processing», εφόσον δεν έχουν επιλεγεί ορθά
τα αρχεία παρατηρήσεων και ναυσιπλοΐας, καθώς και σε περίπτωση που
κάποιο άλλο σφάλμα ανιχνευθεί.
3.6 Εξαγωγή μονοσήμαντης λύσης
Το λογισμικό RTKPOST του RTKLIB υπολογίζει τις λύσεις του σημείου
μέτρησης (σε εφαρμογές στατικού εντοπισμού), και, με χρήση διαδοχικών
προσεγγίσεων, καταλήγει σε τελικά συγκλίνουσες λύσεις.
Η ορθότητα των προσεγγίσεων του προγράμματος μπορεί και να
εξαρτάται και από τις επιλεγόμενες μεθόδους επίλυσης ακέραιων ασαφειών
φάσης, όπως η εκλογή λανθασμένου αριθμού ακέραιων ασαφειών και
σταθεροποίηση σε αυτόν στην επιλογή «Fix and hold», γεγονός πάντως που
ξεπερνά τα όρια διερεύνησης της παρούσας εργασίας.
Επιθυμία του χρήστη, όπως και να έχει θα είναι να του παρέχεται μια
μονοσήμαντη λύση, μαζί και με όλες τις λεπτομέρειες των προσεγγίσεων της.
Εφόσον στη λύση δίνονται και τα ανά προσέγγιση σφάλματα, κατά τις
διευθύνσεις East (λ), North (φ) και Up (H ή h), μπορούν να χρησιμεύσουν στη
δημιουργία βαρών και χρήση τους για την εξαγωγή μονοσήμαντης λύσης.
Ως βάρος της κάθε παρατήρησης, ανά διεύθυνση, ορίστηκε η τιμή:
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P=

1
𝜎𝑖2

(3.1)

όπου 𝜎𝑖2 είναι το σφάλμα της μίας μέτρησης, και στη συνέχεια η καλύτερη τιμή
για κάθε διεύθυνση υπολογίστηκε με βάση τη σχέση (Αγατζά – Μπαλοδήμου,
2009):

𝑥̂ =

∑𝑖1 𝑃𝑖 𝑥𝑖
∑𝑖1 𝑃𝑖

(3.2)

όπου 𝑥̂ είναι η καλύτερη τιμή, 𝑃𝑖 είναι το βάρος της κάθε παρατήρησης, και 𝑥𝑖
είναι η κάθε παρατήρηση.
Έτσι δημιουργήθηκε ένα πεδίο (Εικ.89), στο οποίο εισάγεται το αρχείο
αποτελεσμάτων του RTKLIB (posfile.pos), και με την ενεργοποίηση του
κουμπιού «Create solution txt file», ενεργοποιείται η συνάρτηση
«Solution_posfile» του κώδικα που δημιουργήσαμε.

Εικόνα 89: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επισήμανση λειτουργίας εξαγωγής μονοσήμαντης λύσης)

Η συνάρτηση αυτή, αφού διαβάσει το αρχείο αποτελεσμάτων
(filename.pos) του RTKLIB από τη διαδρομή αρχείων εξόδου, μιας και εκεί
αποθηκεύεται με την εκτέλεση του RTKLIB, χρησιμοποιεί την τεχνική που
προαναφέρθηκε για να υπολογίσει τις καλύτερες τιμές των διευθύνσεων East
(λ), North (φ) και Up (H ή h), και να εγγράψει τα αποτελέσματα σε κατάλληλο
αρχείο (filename.txt), στη διαδρομή αρχείων εξόδου.
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3.7 Προβολή δεδομένων στην οθόνη
Μετά την επεξεργασία των δεδομένων είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί
προβολή στην οθόνη διαφόρων κατατοπιστικών διαγραμμάτων που μπορούν
να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες στο χρήστη.
Στο πάνω μέρος της σχετικής καρτέλας («Plotting»), εισάγεται το αρχείο
λύσεων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανάγνωση των δεδομένων του και
προβολή των διαγραμμάτων.
Για τη δημιουργία διαγραμμάτων απαιτείται στην αρχή του κώδικα η
ενσωμάτωση του δομοστοιχείου (module) «pyplot» της βιβλιοθήκης
«matplotlib», καθώς και του «styles», για την εισαγωγή έτοιμων σετ επιλογών
σχετικά με την εμφάνιση των διαγραμμάτων. Επίσης ενσωματώνεται το
δομοστοιχείο matplotlib.ticker το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των
αξόνων κατά την προβολή.

Εικόνα 90: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επισήμανση λειτουργίας εκτυπώσεων διαγραμμάτων)

Το πρώτο κατά σειρά διάγραμμα που δύναται να εκτυπώσει ο χρήστης
είναι το διάγραμμα των σημείων μέτρησης.
Η προβολή γίνεται με την εκτέλεση της συνάρτησης «posfile_plot», η
οποία διαβάζει το αρχείο (ή τα αρχεία) αποτελεσμάτων του RTKLIB (με
κατάληξη .pos), αποθηκεύει τα δεδομένα και επιλέγονται τα δεδομένα
γεωγραφικών μήκους και πλάτους, τα οποία στη συνέχεια εκτυπώνονται σε
κατάλληλο διάγραμμα.
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Απαραίτητα για τη λειτουργία της εντολής είναι η εισαγωγή του ονόματος
των αρχείων αποτελεσμάτων θέσης (.pos), καθώς και η εισαγωγή της
διαδρομής εξόδου, καθώς εκεί είναι που αποθηκεύονται τα αρχεία
αποτελεσμάτων από το λογισμικό RTKLIB.

Εικόνα 91: Απόσπασμα συνάρτησης «posfile_plot»
(απόσπασμα κώδικα python)

Για την αισθητική εμφάνιση των διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα
έτοιμα πρότυπα διαγραμμάτων (styles) της βιβλιοθήκης «matplotlib», και
συγκεκριμένα το «ggplot».
Η προβολή των αποτελεσμάτων γίνεται με τη συνάρτηση «plot» του
δομοστοιχείου pyplot, στο οποίο έχει δοθεί για συντομία η ονομασία «plt»
(εντολή εισαγωγής βιβλιοθήκης: import matplotlib.pyplot as plt). Επίσης
χρησιμοποιούνται οι εντολές:
grid:
xlabel:
ylabel:
title:

για εμφάνιση καννάβου
για εισαγωγή τίτλου στον άξονα x
για εισαγωγή τίτλου στον άξονα y
για εισαγωγή τίτλου στο διάγραμμα
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Εικόνα 92: Διάγραμμα αποτελεσμάτων επίλυσης αρχείου 04257_1221a

Υπάρχει επίσης δυνατότητα προβολής των τυπικών σφαλμάτων της κάθε
μέτρησης, όπως αυτά προσδιορίζονται από το RTKLIB. Αυτό γίνεται με τη
συνάρτηση «sigma_plot».
Με τον ίδιο τρόπο, όπως και στη συνάρτηση «posfile_plot», διαβάζεται το
αρχείο αποτελεσμάτων του RTKLIB, μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση
αποθηκεύονται τα στοιχεία των σφαλμάτων κάθε μέτρησης κατά τις διευθύνσεις
North (Latitude), East (Longitude) και Up (Height).
Για τη λειτουργία και αυτής της εντολής είναι απαραίτητη η εισαγωγή του
ονόματος των αρχείων αποτελεσμάτων θέσης (.pos), καθώς και η εισαγωγή της
διαδρομής εξόδου, τα οποία, εφόσον δεν υπάρχουν, πραγματοποιείται παύση
του προγράμματος και ενημέρωση του χρήστη.

Εικόνα 93: Απόσπασμα συνάρτησης «sigma_plot»
(απόσπασμα κώδικα python)
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Όπως φαίνεται και στην Εικ.94, δημιουργούνται τρεις διαφορετικοί άξονες
(ax1, ax2, ax3), ένας για κάθένα από τα σφάλματα τα οποία μας ενδιαφέρουν,
όπου στον άξονα y τοποθετούνται οι τιμές των σφαλμάτων, ενώ στον άξονα x
έχουμε τον αριθμό των παρατηρήσεων.
Έχουμε ενεργοποιήσει τον κάνναβο του διαγράμματος (grid), και ορίσαμε
μέσω του δομοστοιχείου «mticker», τον αριθμό των διαχωριστικών του
καννάβου στον άξονα y. Οι τιμές των σφαλμάτων δίνονται σε μέτρα.

Εικόνα 94: Διάγραμμα αποτελεσμάτων σφαλμάτων αρχείου 04257_1221a

Η επόμενη επιλογή για προβολή σε διάγραμμα αφορά τα υπόλοιπα των
παρατηρήσεων, σε σχέση με την καλύτερη τιμή που έχει υπολογιστεί με την
ενεργοποίηση του κουμπιού «Create Solution txt file» (βλ. Κεφ. 3.6).
Αυτά υπολογίζονται με τη συνάρτηση «residual_plt», η οποία
ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού «Plot» το οποίο βρίσκεται δεξιά της
ταμπέλας «Residual Plotting». Να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός υπολοίπων
έχει νόημα μόνο για εφαρμογές στατικού εντοπισμού.
Για να λειτουργήσει η συνάρτηση αυτή απαιτεί την ύπαρξη αρχείων .pos
στο πεδίο «Pos file(s)» της καρτέλας «Plotting», καθώς και της διαδρομής
εξόδου (output path). Εάν κάποιο από τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχει, ο χρήστης
ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα, όταν ενεργοποιήσει το κουμπί «Plot» που
αφορά τα υπόλοιπα. Επίσης απαραίτητο είναι να έχει γίνει ο υπολογισμός της
καλύτερης τιμής και να έχει εξαχθεί το αντίστοιχο .txt αρχείο.
Η συνάρτηση αυτή διαβάζει το αρχείο .txt της καλύτερης τιμής, και
αποθηκεύει τις τιμές του. Διαβάζει επίσης και το αρχείο αποτελεσμάτων του
RTKLIB (.pos).
Στη συνέχεια υπολογίζει για κάθε λύση που έχει αποθηκεύσει το RTKLIB,
τη διαφορά της από την καλύτερη τιμή που έχουμε υπολογίσει στο αντίστοιχο
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.txt αρχείο. Οι διαφορές αυτές αποθηκεύονται σε αντίστοιχες τιμές, όπως
φαίνεται και στην Εικ.95, και στη συνέχεια δημιουργούνται αντίστοιχα τρείς
άξονες στους οποίους προβάλλονται τα υπόλοιπα, κατά τον ίδιο τρόπο με τη
συνάρτηση «sigma_plot».

Εικόνα 95: Απόσπασμα συνάρτησης «residual_plt»
(απόσπασμα κώδικα python)

Στην Εικ.96 φαίνονται τα αποτελέσματα από την προβολή των
υπολοίπων για το αρχείο RINEX, 04257_1221a.16o.

Εικόνα 96: Διάγραμμα υπολοίπων επίλυσης αρχείου 04257_1221a.16o

Για την ολοκληρωμένη προβολή λεπτομερειών για τους δορυφόρους που
έχουν θεαθεί από τον εκάστοτε δέκτη, χρησιμοποιήσαμε τη ρουτίνα
«teqcplot.py», η οποία έχει δημιουργηθεί από έναν εκ των προγραμματιστών
του προγράμματος TEQC (Stuart Wier). Για τη δική μας πλατφόρμα
129

χρησιμοποιήσαμε τις λειτουργίες προβολής της ουράνιας σφαίρας (skyplot), και
της προβολής αζιμουθίου – γωνίας ύψους των εκάστοτε δορυφόρων από την
οπτική γωνία του δέκτη.
Για την εμφάνιση των προβολών των στοιχείων αυτών χρησιμοποιήθηκε
η προαναφερθείσα ρουτίνα, με κλήση της μέσω της γραμμή εντολών, όπως
κάναμε και προηγουμένως, με τη συνάρτηση «check_output» της βιβλιοθήκης
«subprocess».
Η εμφάνιση της προβολής της ουράνιας σφαίρας γίνεται με την
συνάρτηση «Skyplot», η οποία μέσω της γραμμής εργασιών καλεί τη ρουτίνα
«teqcplot.py» και περνάει τα ορίσματα: +skyplot, +tcl=30, +legend,
filename.azi, filename.ele τα οποία αντιστοιχούν σε:
+skyplot: Κλήση εντολής skyplot του teqcplot.py
+tcl=30: Επιλογή μεγίστου αριθμού εμφανιζόμενων δορυφόρων (30)
+legend: Εμφάνιση υπομνήματος
filename.azi, filename.ele: Αρχεία αζιμουθίων και γωνιών ύψους των
δορυφόρων, τα οποία εξάγει ο έλεγχος ποιότητας του TEQC.

Εικόνα 97: Διάγραμμα προβολής δορυφόρων στην ουράνια σφαίρα για το αρχείο
04257_1221a.16o
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Εικόνα 98: Συνάρτηση «Skyplot»
(απόσπασμα κώδικα python)

Αντίστοιχα για τη λειτουργία προβολής αζιμουθίου – γωνίας ύψους των
δορυφόρων χρησιμοποιήθηκαν για την ίδια ρουτίνα τα ίδια με πριν ορίσματα,
εκτός από το «+skyplot» το οποίο αντικαταστάθηκε με το «+azelplot».

Εικόνα 99: Διάγραμμα προβολής αζιμουθίων – γωνιών ύψους δορυφόρων για το
αρχείο 04257_1221a.16o

Εικόνα 100: Συνάρτηση «azelplot»
(απόσπασμα κώδικα python)

Να σημειώσουμε ότι για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών, πρέπει να
έχει πραγματοποιηθεί πρώτα έλεγχος ποιότητας με το TEQC στο αρχείο
παρατηρήσεων για το οποίο ενδιαφερόμαστε.
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3.8 Λοιπές λειτουργίες
Για την αύξηση της χρηστικότητας του προγράμματος προστέθηκαν
κάποιες επιπλέον λειτουργίες.

Εικόνα 101: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επισήμανση λειτουργιών «Reset Labels» και «Quit»)

Η προφανής πρώτη λειτουργία που απαιτείται είναι αυτή που θα
πραγματοποιεί τον τερματισμό του προγράμματος. Υλοποιείται με τη
συνάρτηση «close_application», η οποία έχει όπως παρακάτω:
def close_application(self):
sys.exit(0)
Η συνάρτηση αυτή ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού «Quit», το
οποίο βρίσκεται στο κάτω δεξιά μέρος της πλατφόρμας (βλ. Εικ.101).
Μια ακόμα λειτουργία που δίνει στο χρήστη μεγάλη διευκόλυνση είναι η
επαναφορά των κειμένων στα αρχικά τους μηνύματα. Αυτό γίνεται διότι μετά
την επιτυχή ή αποτυχημένη εκτέλεση μιας λειτουργίας, σε περίπτωση που ο
χρήστης θέλει να την επαναλάβει για κάποιο λόγο, δεν αποκαθίστανται
αυτόματα τα συνοδευτικά κείμενα. Έτσι ο χρήστης δεν έχει τρόπο να γνωρίζει
εάν η λειτουργία που επιθυμεί ήταν επιτυχής ή αποτυχημένη τη 2 η φορά.
Η επαναφορά των κειμένων γίνεται με τη συνάρτηση «Reset_labels», η
οποία, όπως φαίνεται και στην Εικ.102, αλλάζει το κείμενο σε όλες τις ετικέτες
(labels) που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του χρήστη, και το
αποκαθιστά με το αρχικό κείμενο, ανεξάρτητα εάν έχει αλλάξει από την αρχική
του μορφή ή όχι. Ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού «Reset Labels»,
(βλ. Εικ.101).
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Εικόνα 102: Συνάρτηση «Reset_labels»
(απόσπασμα κώδικα python)

Προς χάριν εξωτερικής εμφάνισης δημιουργήθηκε μια αρχική σελίδα
έναρξης της πλατφόρμας. Σε αυτήν περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης της
πλατφόρμας, πληροφορίες για τα αρχεία RINEX και τα λοιπά αρχεία της IGS,
καθώς και οι κατάλληλες ευχαριστίες και αναφορές στους δημιουργούς των
επιμέρους λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εφαρμογή. Αυτές
οι επιλογές μπορούν να βρεθούν στο μενού «Help» της αρχικής οθόνης.
Επίσης υπάρχει και το κουμπί με το οποίο γίνεται η εκκίνηση της πλατφόρμας.

Εικόνα 103: Στιγμιότυπο αρχικής σελίδας της πλατφόρμας

Η αρχική σελίδα δημιουργήθηκε και αυτή με τη βοήθεια του εργαλείου Qt
Designer. Εκτός από τον κώδικα των γραφικών λεπτομερειών,
πραγματοποιήσαμε κάποιες παρεμβάσεις για την κλήση του κυρίως κώδικα της
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πλατφόρμας, καθώς και απλών σελίδων γραφικών, οι οποίες παρέχουν τις
προαναφερθείσες οδηγίες του μενού «Help».

Εικόνα 104: Έναρξη κώδικα αρχικής σελίδας «Start_screen_v2.py»
(απόσπασμα κώδικα python)

Στην αρχή του κώδικα της αρχικής σελίδας περιλήφθηκαν οι κώδικες
python των επιμέρους σελίδων γραφικών της εκάστοτε οδηγίας. Κατόπιν
ορίστηκαν οι συναρτήσεις εμφάνισης της κάθε σελίδας.
Στο τέλος του κώδικα ορίστηκε καθεμιά από τις κλάσεις των επιμέρους
κωδίκων δημιουργίας των σελίδων, προκειμένου να κληθούν από τον κώδικα
της σελίδας έναρξης.
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Εικόνα 105: Πέρας κώδικα αρχικής σελίδας «Start_screen_v2.py»
(απόσπασμα κώδικα python)

4.

Περιγραφή λειτουργίας

Θα ακολουθήσει περιγραφή μιας τυπικής σειράς ενεργειών που μπορεί
να πραγματοποιήσει ένας μέσος χρήστης για να εκμεταλλευθεί πλήρως όλες
τις δυνατότητες της πλατφόρμας, καθώς και των προγραμμάτων που αυτή
καλεί στο παρασκήνιο.
Έστω ότι ό χρήστης διαθέτει μία σειρά μετρήσεων στατικού εντοπισμού,
με τρεις δέκτες GNSS, από τους οποίους έχουν εξαχθεί τα αρχεία
παρατηρήσεων
σε
μορφή
RINEX
(αρχεία
04841_1221a.16o,
04596_1221a.16o, 04257_1221a.16o), χωρίς να υπάρχουν αρχεία δεδομένων
ναυσιπλοΐας.
Βλέπουμε ότι τα αρχεία αφορούν την 21/12/2016. Αφού θα απαιτηθεί η
λήψη δεδομένων γι’ αυτή την ημερομηνία, την επιλέγουμε στην εφαρμογή του
ημερολογίου, η οποία μας ενημερώνει ότι αντιστοιχεί στον κωδικό εβδομάδαςημέρας GNSS: 19283. Επίσης καθορίζουμε τις διαδρομές στο δίσκο όπου θα
γίνεται η διακίνηση των δεδομένων.
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Εικόνα 106: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επίδειξη λειτουργίας)

Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να κατεβάσει δεδομένα
παρατηρήσεων από μόνιμους σταθμούς, δεδομένα ναυσιπλοΐας, καθώς και
αρχεία τροχιών ακριβείας, χρονομέτρων, κέντρων φάσης των κεραιών,
παραμέτρων περιστροφής της Γης, καθώς και διόρθωσης σφαλμάτων μεταξύ
των κωδίκων.
Χάριν συντομίας δεν θα παρουσιαστούν όλες οι καρτέλες λήψης
δεδομένων. Ελήφθησαν τα δεδομένα παρατηρήσεων από το σταθμό του
Διονύσου (αρχείο dyng3560.16o), τα αρχεία μηνύματος ναυσιπλοΐας για το
σύστημα GPS και GLONASS (αρχεία dyng3560.16n και dyng3560.16g), ενώ
από το κέντρο ανάλυσης της ESA, ελήφθησαν τα βοηθητικά δεδομένα τροχιών
ακριβείας (esa19283.sp3), χρονομέτρων (esa19283.clk) και παραμέτρων
περιστροφής της Γης (esa19287.erp). Ελήφθησαν επίσης και το αρχείο με τα
κέντρα φάσης των κεραιών (igs08.atx), καθώς και το αρχείο διόρθωσης
σφαλμάτων μεταξύ των κωδίκων (P1C11612.DCB).
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Εικόνα 107: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επίδειξη λειτουργίας)

Μετά την επιτυχή λήψη όλων των παραπάνω αρχείων, έχει συμπληρωθεί
η καρτέλα «Files», όποτε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση
ποιότητας ενός αρχείου παρατηρήσεων (πχ. του 04257_1221a.16o). Το αρχείο
παρατηρήσεων του Διονύσου μπορεί να χρησιμεύσει ως αρχείο βασικού
σταθμού, γνωρίζοντας τις συντεταγμένες του μονίμου σταθμού του Διονύσου.

Εικόνα 108: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επίδειξη λειτουργίας)
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Πραγματοποιείται ο έλεγχος ποιότητας για του αρχείο 04257_1221a.16o,
με συμμετοχή των αρχείων RINEX ναυσιπλοΐας για το σύστημα GPS, καθώς
και για το GLONASS, με τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων να
εγγράφονται στα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας «TEQC QC».

Εικόνα 109: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επίδειξη λειτουργίας)

Οι λειτουργίες της καρτέλας «TEQC Config» μπορούν να παραλειφθούν
στο συγκεκριμένο παράδειγμα, καθώς αποτελούν ειδικές εφαρμογές.
Στη συνέχεια θα εκτελέσουμε επίλυση των δεδομένων και των τριών
αρχείων παρατηρήσεων, με χρήση του RTKLIB, με τη μέθοδο PPP (τα αρχεία
04596_1221a.16o και 04841_1221a.16o προστέθηκαν στην καρτέλα «Files»,
στο πεδίο «Observations file», διαχωρισμένα με άνω και κάτω τελεία (‘:’). Τα
δεδομένα μπορούν να επιλυθούν και με χρήση του σταθμού του Διονύσου ως
βασικό σταθμό, απλώς αλλάζοντας την επιλογή «Positioning Mode» από «PPP
Static» σε «Static», και εισάγοντας τις συντ/νες του σταθμού. Εισάγαμε στην
πλατφόρμα τις επιλογές:
Positioning Mode:
IAR (GPS):
IAR (GLONASS):

PPP Static
Fix and Hold
ON
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Εικόνα 110: Στιγμιότυπο «GNSS ‘L’ GUI»
(Επίδειξη λειτουργίας)

Κατόπιν πατώντας το κουμπί «Run RTKPOST» εκτελέστηκαν οι επιλύσεις
και για τα τρία αρχεία. Ειδικά για το 04841_1221a.16o υπολογίστηκε η βέλτιστη
μονοσήμαντη λύση και προβλήθηκαν τα αποτελέσματα σε κατάλληλα
γραφήματα:
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Εικόνα 111: Προβολή αποτελεσμάτων ανάλυσης αρχείου 04841_1221a.16o
(Επίδειξη λειτουργίας)

Μπορούμε να παρατηρήσουμε, ειδικά στην τελευταία εικόνα, πως
συγκλίνει η λύση σε ικανοποιητικά για γεωδαιτικές εφαρμογές επίπεδα.
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5.

Μελλοντικοί στόχοι

Η ανάπτυξη νέων τεχνικών και η συνεισφορά της προγραμματιστικής
κοινότητας, καθώς και νέα ανερχόμενα λογισμικά ανοιχτού κώδικα, δίνουν
πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και εισαγωγής νέων δυνατοτήτων στην
πλατφόρμα, οι οποίες έχουν ιδιαιτέρως μεγάλο εύρος.
Οι αναπτυσσόμενες ανάγκες, αλλά και οι συνεισφορές και προτάσεις της
επιστημονικής κοινότητας μπορούν ακόμα και να βελτιώσουν τις ήδη
υπάρχουσες λειτουργίες της πλατφόρμας.
Στους άμεσους στόχους βελτίωσης των δυνατοτήτων της πλατφόρμας
εντάσσεται η δημιουργία λειτουργίας μετατροπής πρωτογενών δεδομένων των
διαφόρων εταιρειών, σε αρχεία RINEX με χρήση της αντίστοιχης λειτουργίας
του TEQC. Μεγάλη βελτίωση θα παρατηρούταν επίσης με την προσθήκη
χαρτογραφικού υποβάθρου στις προβολές των διαγραμμάτων, με διερεύνηση
διαφορετικών προσεγγίσεων από τη χρησιμοποιούμενη, μιας και η βιβλιοθήκη
matplotlib είναι εργαλείο κατασκευής διαγραμμάτων, και όχι χαρτογραφική
εφαρμογή.
Ένας ακόμα άμεσος στόχος είναι η απλοποίηση του διαγράμματος των
δορυφόρων που παράγει το TEQC και βρίσκεται στο αρχείο ελέγχου ποιότητας
(.yyS), και προβολή του σε κατάλληλο διάγραμμα. Ανάλογα διαγράμματα
μπορούν να κατασκευαστούν επίσης με τα αρχεία τιμών σήματος προς θόρυβο
και σφαλμάτων πολλαπλής διαδρομής που παράγει το TEQC.
Στους μακροπρόθεσμους στόχους εντάσσεται η εισαγωγή δυνατότητας
λήψης διορθώσεων μέσω διαδικτύου, με χρήση του πρωτοκόλλου RTCM από
δικτυακούς NTRIP Casters, ή ακόμα και εκπομπή διορθώσεων από βασικό
σταθμό του χρήστη, με τη βοήθεια του εκτελέσιμου STR2STR που βρίσκεται
στο πακέτο του RTKLIB.
Μία ακόμα χρήσιμη δυνατότητα θα ήταν η εισαγωγή τοπικών ή
παγκοσμίων μοντέλων γεωειδούς, από εξωτερικές πηγές (πχ. διαδίκτυο ή
κάποιο άλλο λογισμικό), προκειμένου να συμπεριληφθεί στην επίλυση με την
κλήση του RTKLIB.
Όσο αφορά τη διανομή, στόχος είναι η δημιουργία ενός εκτελέσιμου
αρχείου (.exe), με χρήση της βιβλιοθήκης «cx_freeze» της Python, η οποία
δημιουργεί ένα εκτελέσιμο που αφορά τον κώδικα, καθώς και συνοδευτικά
αρχεία τα οποία περιέχουν τις εντολές από τις βιβλιοθήκες που έχουν
χρησιμοποιηθεί στον κώδικα. Έτσι ο χρήστης θα μπορεί να τρέχει το
πρόγραμμα χωρίς να έχει στον υπολογιστή του εγκατεστημένη την Python.
Όλα αυτά τα αρχεία θα συμπεριλαμβάνονται σε ένα συμπιεσμένο αρχείο,
μαζί και με το αρχείο διαμόρφωσης του RTKPOST. Το μόνο που θα χρειάζεται
είναι να δίνεται η οδηγία αποσυμπίεσης του συμπιεσμένου αρχείου μέσα στο
φάκελο «bin» του RTKLIB, το οποίο θα έχει κατεβάσει ο χρήστης από την
αντίστοιχη ιστοσελίδα.
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6.

Συμπεράσματα

Οι ταχείες επιστημονικές εξελίξεις δημιουργούν ολοένα και νέες μεθόδους
αντιμετώπισης κλασσικών προβλημάτων στον τομέα της Γεωδαισίας. Η
Δορυφορική Γεωδαισία ιδιαίτερα, είναι ένας κλάδος ο οποίος παρουσιάζει
μεγάλη άνθηση, λόγω των νέων, ανερχόμενων συστημάτων Δορυφορικού
Εντοπισμού (GNSS), όπως το Galileo και το BeiDou, τα οποία όμως εκτός από
τις λύσεις που δίνουν, δημιουργούν και νέες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα
τα σφάλματα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, τα οποία πρέπει πλέον να
λαμβάνονται υπόψη. Οι μεταβολές αυτές οδηγούν τη γεωδαιτική κοινότητα σε
αλλαγή των μεθόδων ανάλυσης, όπως η ανάπτυξη της μεθόδου Precise Point
Positioning, αλλά και τεχνικές αλλαγές όπως η μετάβαση στην έκδοση 3 των
αρχείων RINEX, με ολοκληρωτική αλλαγή των στοιχείων τους, προκειμένου να
υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθούν τα δεδομένα από τα νέα συστήματα GNSS.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα λογισμικά και προγράμματα,
η χρήση των οποίων όμως πολλές φορές απαιτεί εξονυχιστική μελέτη των
εγχειριδίων τους, καθώς και σχετικών δημοσιεύσεων, και ολοένα και πιο βαθιά
γνώση στοιχείων που άπτονται περισσότερο στον τομέα της πληροφορικής και
του προγραμματισμού, παρά της Γεωδαισίας.
Στην προσπάθεια να επιλύσουμε τεχνικά προβλήματα, διατηρώντας
ταυτόχρονα ένα απλό και φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον,
δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα, η οποία από τους ελέγχους που έως τώρα
διενεργήθησαν, φαίνεται να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των λογισμικών
που χρησιμοποιεί (CRX2RNX, TEQC, RTKLIB), παρέχοντας επιπλέον
διευκολύνσεις.
Διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήματα των παραπάνω λογισμικών,
μειώσαμε κατά το δυνατόν την πολυπλοκότητα της χρήσης τους, η οποία
περιελάμβανε χρήση μέσω γραμμής εντολών, ενώ αυξήσαμε και τη
διαλειτουργικότητα, μιας και με τη χρήση της Python, ο κώδικας της
πλατφόρμας μπορεί να τρέξει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα.
Με τη χρήση της πλατφόρμας «GNSS ‘L’ GUI» είναι πολύ εύκολη πλέον
η λήψη δεδομένων από τις ιστοσελίδες ftp της IGS, τα οποία λαμβάνονται χωρίς
περιήγηση στις αντίστοιχες διαδρομές των ιστοσελίδων, αποσυμπιέζονται
απευθείας, ενώ υπάρχει ανανέωση της λίστας των σταθμών αναλόγως της
διαθεσιμότητάς τους, και αναλόγως του κέντρου δεδομένων.
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας πολλών αρχείων
παρατηρήσεων με μια εντολή, ενώ μεγάλη είναι η εξοικονόμηση χρόνου με τη
χρήση του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI), και την προβολή
επιλεγμένων δεδομένων στον έλεγχο ποιότητας, καθώς και επεξηγηματικών
διαγραμμάτων επιλύσεων, τυπικών σφαλμάτων και υπολοίπων. Οι δε επιπλέον
δυνατότητες όπως το κόψιμο αρχείων παρατηρήσεων ή η αύξηση του
διαστήματος μεταξύ παρατηρήσεων δείχνουν τη χρησιμότητά του σε
ερευνητικό επίπεδο. Παράλληλα έγινε προσπάθεια πρόβλεψης πιθανών
σφαλμάτων του χρήστη και ειδοποίησής του χωρίς να οδηγείται το πρόγραμμα
σε καθολικό σφάλμα και κλείσιμο ή «πάγωμα».
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Ο πιο έμπειρος χρήστης δεν στερείται της δυνατότητας περαιτέρω
παρέμβασης και ανάλυσης, με επεξεργασία του αρχικού αρχείου διαμόρφωσης
ή με άνοιγμα και αξιολόγηση των επιπλέον αρχείων τα οποία δημιουργούνται
κατά τον έλεγχο ποιότητας.
Στα μειονεκτήματά του, εκτός από πιθανές δυσλειτουργίες λόγω
εφαρμογής εσφαλμένων προγραμματιστικών τεχνικών, οι οποίες πάντως δεν
παρατηρήθηκαν κατά την έως τώρα χρήση του, μπορεί να αναφερθεί η
αδυναμία λήψης και επεξεργασίας αρχείων RINEX έκδοσης 3.02 και πάνω. Η
σύνθετη ονομασία των νέων αυτών αρχείων κάνει δύσκολη την εισαγωγή τους
στον κώδικα. Σε κάθε περίπτωση το λογισμικό TEQC λειτουργεί με αρχεία
έκδοσης 2.11 και κάτω, ενώ το RTKLIB δεν δέχεται αρχεία παρατηρήσεων με
κατάληξη .rnx.
Η ένταξη τόσων διαφορετικών λειτουργιών, αλλά και η δημιουργία του
γραφικού περιβάλλοντος, οδήγησαν σε δημιουργία ενός μεγάλου σε έκταση
κώδικα, στον οποίο κατεβλήθη προσπάθεια να είναι κατά το δυνατόν
τεκμηριωμένος με εισαγωγή επεξηγηματικών σχολίων.
Καθώς πρόκειται περί εργαλείου το οποίο βρίσκεται ακόμα σε
πειραματικό στάδιο, όπως άλλωστε και το RTKLIB, δεν δίνεται καμία εγγύηση
ως προς την ορθότητα των αποτελεσμάτων, όπως και για βλάβες που
περιλαμβάνουν την απώλεια δεδομένων, απώλεια εσόδων, βλάβη εξοπλισμού,
ή άλλες βλάβες οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά.
Αντίθετα, ο κώδικας, ο οποίος παρέχεται στο Παράρτημα «Α», μπορεί να
βελτιωθεί, και με την προσθήκη νέων λειτουργιών ή με βελτίωση των
υπαρχόντων να παραχθεί ένα ανώτερο προϊόν, με αναφορά πάντα των
δημιουργών των επιμέρους λογισμικών, καθώς και της παρούσας εφαρμογής.
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Παράρτημα «Α»
Κώδικας προγράμματος «GNSS ‘L’ GUI»
# -*- coding: utf-8 -*# Form implementation generated from reading ui file
'C:\Programs\RTKLib\rtklib_2.4.2\bin\rtklibv3_1.ui'
#
# Created: Wed Sep 20 12:05:56 2017
#
by: PyQt4 UI code generator 4.11.3
from PyQt4 import QtCore, QtGui
import matplotlib.pyplot as plt #Vivliothiki gia plotting dedomenwn
from matplotlib import style
#Styles
import matplotlib.ticker as mticker #Module gia diamorfwsi aksonwn
diagrammatwn
import ftplib
#Vivliothiki gia lipsi dedomenwn apo ftp sites
import webbrowser
#Vivliothiki gia syndesi me istoselides
import subprocess
#Vivliothiki gia ektelesi entolwn mesw cmd
import time
#Vivliothiki gia kathysterisi ektelesis entolwn
try:
_fromUtf8 = QtCore.QString.fromUtf8
except AttributeError:
def _fromUtf8(s):
return s
try:
_encoding = QtGui.QApplication.UnicodeUTF8
def _translate(context, text, disambig):
return QtGui.QApplication.translate(context, text, disambig, _encoding)
except AttributeError:
def _translate(context, text, disambig):
return QtGui.QApplication.translate(context, text, disambig)
class Ui_GNSS_L_GUI(object):
def setupUi(self, GNSS_L_GUI):
GNSS_L_GUI.setObjectName(_fromUtf8("GNSS_L_GUI"))
GNSS_L_GUI.resize(1105, 811)
GNSS_L_GUI.setWindowIcon(QtGui.QIcon('python_logo.png'))
#Προσθήκη logo της python στο εικονίδιο του προγράμματος
GNSS_L_GUI.setStyleSheet(_fromUtf8(""))
self.centralwidget = QtGui.QWidget(GNSS_L_GUI)
self.centralwidget.setObjectName(_fromUtf8("centralwidget"))
self.tabWidget = QtGui.QTabWidget(self.centralwidget)
self.tabWidget.setGeometry(QtCore.QRect(560, 100, 401, 581))
self.tabWidget.setObjectName(_fromUtf8("tabWidget"))
#Tab "Files"
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self.tab_7 = QtGui.QWidget()
self.tab_7.setObjectName(_fromUtf8("tab_7"))
self.verticalLayoutWidget_5 = QtGui.QWidget(self.tab_7)
self.verticalLayoutWidget_5.setGeometry(QtCore.QRect(10, 20, 361,
501))
self.verticalLayoutWidget_5.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayoutWidget
_5"))
self.verticalLayout_7 = QtGui.QVBoxLayout(self.verticalLayoutWidget_5)
self.verticalLayout_7.setMargin(0)
self.verticalLayout_7.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout_7"))
self.horizontalLayout_16 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_16.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_16"))
self.RTKL_Obs_file_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_Obs_file_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_Obs_file_label"))
self.horizontalLayout_16.addWidget(self.RTKL_Obs_file_label)
self.RTKL_Obs_file_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_Obs_file_lineEdit.setStyleSheet(_fromUtf8("background-color:
rgb(255, 255, 255);"))
self.RTKL_Obs_file_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_Obs_file_lineE
dit"))
self.horizontalLayout_16.addWidget(self.RTKL_Obs_file_lineEdit)
self.verticalLayout_7.addLayout(self.horizontalLayout_16)
self.horizontalLayout_17 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_17.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_17"))
self.RTKL_Nav_file_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_Nav_file_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_Nav_file_label"))
self.horizontalLayout_17.addWidget(self.RTKL_Nav_file_label)
self.verticalLayout_12 = QtGui.QVBoxLayout()
self.verticalLayout_12.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout_12"))
self.RTKL_Nav_file_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_Nav_file_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_Nav_file_lineE
dit"))
self.verticalLayout_12.addWidget(self.RTKL_Nav_file_lineEdit)
self.RTKL_Glon_Nav_file_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_Glon_Nav_file_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_Glon_N
av_file_lineEdit"))
self.verticalLayout_12.addWidget(self.RTKL_Glon_Nav_file_lineEdit)
self.horizontalLayout_17.addLayout(self.verticalLayout_12)
self.verticalLayout_7.addLayout(self.horizontalLayout_17)
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self.horizontalLayout_21 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_21.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_21"))
self.RTKL_Base_file_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_Base_file_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_Base_file_label"
))
self.horizontalLayout_21.addWidget(self.RTKL_Base_file_label)
self.RTKL_Base_file_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_Base_file_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_Base_file_lin
eEdit"))
self.horizontalLayout_21.addWidget(self.RTKL_Base_file_lineEdit)
self.verticalLayout_7.addLayout(self.horizontalLayout_21)
self.horizontalLayout_18 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_18.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_18"))
self.RTKL_sp3_file_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_sp3_file_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_sp3_file_label"))
self.horizontalLayout_18.addWidget(self.RTKL_sp3_file_label)
self.RTKL_sp3_file_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_sp3_file_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_sp3_file_lineE
dit"))
self.horizontalLayout_18.addWidget(self.RTKL_sp3_file_lineEdit)
self.verticalLayout_7.addLayout(self.horizontalLayout_18)
self.horizontalLayout_19 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_19.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_19"))
self.RTKL_clk_file_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_clk_file_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_clk_file_label"))
self.horizontalLayout_19.addWidget(self.RTKL_clk_file_label)
self.RTKL_clk_file_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_clk_file_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_clk_file_lineEdit
"))
self.horizontalLayout_19.addWidget(self.RTKL_clk_file_lineEdit)
self.verticalLayout_7.addLayout(self.horizontalLayout_19)
self.horizontalLayout_20 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_20.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_20"))
self.RTKL_erp_file_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_erp_file_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_erp_file_label"))
self.horizontalLayout_20.addWidget(self.RTKL_erp_file_label)
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self.RTKL_erp_file_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_erp_file_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_erp_file_lineEdi
t"))
self.horizontalLayout_20.addWidget(self.RTKL_erp_file_lineEdit)
self.verticalLayout_7.addLayout(self.horizontalLayout_20)
self.horizontalLayout_36 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_36.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_36"))
self.DCB_label_2 = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_5)
self.DCB_label_2.setObjectName(_fromUtf8("DCB_label_2"))
self.horizontalLayout_36.addWidget(self.DCB_label_2)
self.DCB_lineEdit = QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_5)
self.DCB_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("DCB_lineEdit"))
self.horizontalLayout_36.addWidget(self.DCB_lineEdit)
self.verticalLayout_7.addLayout(self.horizontalLayout_36)
self.horizontalLayout_31 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_31.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_31"))
self.RTKL_Comp_Obs_file_label =
QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_Comp_Obs_file_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_Comp_O
bs_file_label"))
self.horizontalLayout_31.addWidget(self.RTKL_Comp_Obs_file_label)
self.verticalLayout_13 = QtGui.QVBoxLayout()
self.verticalLayout_13.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout_13"))
self.RTKL_Comp_Obs_file_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_5)
self.RTKL_Comp_Obs_file_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("RTKL_Comp_
Obs_file_lineEdit"))
self.verticalLayout_13.addWidget(self.RTKL_Comp_Obs_file_lineEdit)
self.Hatanaka_pushButton =
QtGui.QPushButton(self.verticalLayoutWidget_5)
self.Hatanaka_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("Hatanaka_pushButton"
))
self.Hatanaka_pushButton.clicked.connect(self.decompress)
#Klisi Hatanaka
self.verticalLayout_13.addWidget(self.Hatanaka_pushButton)
self.horizontalLayout_31.addLayout(self.verticalLayout_13)
self.verticalLayout_7.addLayout(self.horizontalLayout_31)
self.tabWidget.addTab(self.tab_7, _fromUtf8(""))
self.tab = QtGui.QWidget()
self.tab.setObjectName(_fromUtf8("tab"))
#Tab "TEQC QC"
self.horizontalLayoutWidget_2 = QtGui.QWidget(self.tab)
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self.horizontalLayoutWidget_2.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 301,
80))
self.horizontalLayoutWidget_2.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayoutWi
dget_2"))
self.horizontalLayout_2 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_2)
self.horizontalLayout_2.setMargin(0)
self.horizontalLayout_2.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_2"))
self.qc_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_2)
self.qc_label.setObjectName(_fromUtf8("qc_label"))
self.horizontalLayout_2.addWidget(self.qc_label)
self.teqc_qc_button =
QtGui.QPushButton(self.horizontalLayoutWidget_2)
self.teqc_qc_button.setObjectName(_fromUtf8("teqc_qc_button"))
self.teqc_qc_button.clicked.connect(self.TEQC_execute)
#Κλήση συνάρτησης TEQC_execute
self.horizontalLayout_2.addWidget(self.teqc_qc_button)
self.TEQC_Title_label = QtGui.QLabel(self.tab)
self.TEQC_Title_label.setGeometry(QtCore.QRect(150, 100, 91, 20))
font = QtGui.QFont()
font.setPointSize(10)
font.setBold(True)
font.setWeight(75)
self.TEQC_Title_label.setFont(font)
self.TEQC_Title_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_Title_label"))
self.verticalLayoutWidget_2 = QtGui.QWidget(self.tab)
self.verticalLayoutWidget_2.setGeometry(QtCore.QRect(0, 120, 271,
381))
self.verticalLayoutWidget_2.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayoutWidget
_2"))
self.verticalLayout_3 = QtGui.QVBoxLayout(self.verticalLayoutWidget_2)
self.verticalLayout_3.setMargin(0)
self.verticalLayout_3.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout_3"))
self.TEQC_file_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_2)
self.TEQC_file_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_file_label"))
self.verticalLayout_3.addWidget(self.TEQC_file_label)
self.TEQC_StartTime_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_2)
self.TEQC_StartTime_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_StartTime_lab
el"))
self.verticalLayout_3.addWidget(self.TEQC_StartTime_label)
self.TEQC_TimeEnd_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_2)
self.TEQC_TimeEnd_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_TimeEnd_label
"))
self.verticalLayout_3.addWidget(self.TEQC_TimeEnd_label)
self.TEQC_MeasurementTime_label =
QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_2)
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self.TEQC_MeasurementTime_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_Meas
urementTime_label"))
self.verticalLayout_3.addWidget(self.TEQC_MeasurementTime_label)
self.TEQC_Sat_wobs_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_2)
self.TEQC_Sat_wobs_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_Sat_wobs_lab
el"))
self.verticalLayout_3.addWidget(self.TEQC_Sat_wobs_label)
self.TEQC_MP12_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_2)
self.TEQC_MP12_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_MP12_label"))
self.verticalLayout_3.addWidget(self.TEQC_MP12_label)
self.TEQC_MP21_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_2)
self.TEQC_MP21_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_MP21_label"))
self.verticalLayout_3.addWidget(self.TEQC_MP21_label)
self.TEQC_MP15_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_2)
self.TEQC_MP15_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_MP15_label"))
self.verticalLayout_3.addWidget(self.TEQC_MP15_label)
self.TEQC_MP51_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_2)
self.TEQC_MP51_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_MP51_label"))
self.verticalLayout_3.addWidget(self.TEQC_MP51_label)
self.TEQC_MeanS1_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_2)
self.TEQC_MeanS1_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_MeanS1_label")
)
self.verticalLayout_3.addWidget(self.TEQC_MeanS1_label)
self.TEQC_MeanS2_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_2)
self.TEQC_MeanS2_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_MeanS2_label")
)
self.verticalLayout_3.addWidget(self.TEQC_MeanS2_label)
self.TEQC_MeanS5_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_2)
self.TEQC_MeanS5_label.setObjectName(_fromUtf8("TEQC_MeanS5_label")
)
self.verticalLayout_3.addWidget(self.TEQC_MeanS5_label)
self.tabWidget.addTab(self.tab, _fromUtf8(""))
#Tab "TEQC Config"
self.tab_8 = QtGui.QWidget()
self.tab_8.setObjectName(_fromUtf8("tab_8"))
self.Config_label = QtGui.QLabel(self.tab_8)
self.Config_label.setGeometry(QtCore.QRect(120, 10, 161, 21))
font = QtGui.QFont()
font.setPointSize(10)
font.setBold(True)
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font.setWeight(75)
self.Config_label.setFont(font)
self.Config_label.setObjectName(_fromUtf8("Config_label"))
self.horizontalLayoutWidget_12 = QtGui.QWidget(self.tab_8)
self.horizontalLayoutWidget_12.setGeometry(QtCore.QRect(20, 70, 331,
80))
self.horizontalLayoutWidget_12.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_12"))
self.horizontalLayout_26 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_12)
self.horizontalLayout_26.setMargin(0)
self.horizontalLayout_26.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_26"))
self.Slicing_Parent_label =
QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_12)
self.Slicing_Parent_label.setObjectName(_fromUtf8("Slicing_Parent_label"))
self.horizontalLayout_26.addWidget(self.Slicing_Parent_label)
self.Slicing_Parent_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.horizontalLayoutWidget_12)
self.Slicing_Parent_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("Slicing_Parent_lineEd
it"))
self.horizontalLayout_26.addWidget(self.Slicing_Parent_lineEdit)
self.horizontalLayoutWidget_13 = QtGui.QWidget(self.tab_8)
self.horizontalLayoutWidget_13.setGeometry(QtCore.QRect(20, 160,
331, 80))
self.horizontalLayoutWidget_13.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_13"))
self.horizontalLayout_27 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_13)
self.horizontalLayout_27.setMargin(0)
self.horizontalLayout_27.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_27"))
self.Slicing_Child_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_13)
self.Slicing_Child_label.setObjectName(_fromUtf8("Slicing_Child_label"))
self.horizontalLayout_27.addWidget(self.Slicing_Child_label)
self.Slicing_Child_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.horizontalLayoutWidget_13)
self.Slicing_Child_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("Slicing_Child_lineEdit")
)
self.horizontalLayout_27.addWidget(self.Slicing_Child_lineEdit)
self.Slicing_pushButton = QtGui.QPushButton(self.tab_8)
self.Slicing_pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(140, 250, 93, 28))
self.Slicing_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("Slicing_pushButton"))
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self.Slicing_pushButton.clicked.connect(self.TEQC_slicing)
#Κλήση συνάρτησης TEQC_slicing
self.Config_label_2 = QtGui.QLabel(self.tab_8)
self.Config_label_2.setGeometry(QtCore.QRect(110, 290, 161, 21))
font = QtGui.QFont()
font.setPointSize(10)
font.setBold(True)
font.setWeight(75)
self.Config_label_2.setFont(font)
self.Config_label_2.setObjectName(_fromUtf8("Config_label_2"))
self.Thinning_instruction_label = QtGui.QLabel(self.tab_8)
self.Thinning_instruction_label.setGeometry(QtCore.QRect(30, 320, 321,
41))
self.Thinning_instruction_label.setObjectName(_fromUtf8("Thinning_instructio
n_label"))
self.horizontalLayoutWidget_15 = QtGui.QWidget(self.tab_8)
self.horizontalLayoutWidget_15.setGeometry(QtCore.QRect(20, 360,
331, 80))
self.horizontalLayoutWidget_15.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_15"))
self.horizontalLayout_28 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_15)
self.horizontalLayout_28.setMargin(0)
self.horizontalLayout_28.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_28"))
self.Thinning_Obsfile_label =
QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_15)
self.Thinning_Obsfile_label.setObjectName(_fromUtf8("Thinning_Obsfile_labe
l"))
self.horizontalLayout_28.addWidget(self.Thinning_Obsfile_label)
self.Thinning_Obsfile_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.horizontalLayoutWidget_15)
self.Thinning_Obsfile_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("Thinning_Obsfile_li
neEdit"))
self.horizontalLayout_28.addWidget(self.Thinning_Obsfile_lineEdit)
self.Slicing_instruction_label = QtGui.QLabel(self.tab_8)
self.Slicing_instruction_label.setGeometry(QtCore.QRect(20, 30, 321,
41))
self.Slicing_instruction_label.setObjectName(_fromUtf8("Slicing_instruction_la
bel"))
self.horizontalLayoutWidget_3 = QtGui.QWidget(self.tab_8)
self.horizontalLayoutWidget_3.setGeometry(QtCore.QRect(20, 450, 331,
61))
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self.horizontalLayoutWidget_3.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayoutWi
dget_3"))
self.horizontalLayout_29 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_3)
self.horizontalLayout_29.setMargin(0)
self.horizontalLayout_29.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_29"))
self.Thinning_combo_label =
QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_3)
self.Thinning_combo_label.setObjectName(_fromUtf8("Thinning_combo_label
"))
self.horizontalLayout_29.addWidget(self.Thinning_combo_label)
self.Thinning_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.horizontalLayoutWidget_3)
self.Thinning_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("Thinning_comboBox"))
self.Thinning_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Thinning_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Thinning_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Thinning_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Thinning_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Thinning_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Thinning_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Thinning_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.horizontalLayout_29.addWidget(self.Thinning_comboBox)
self.Thinning_pushButton =
QtGui.QPushButton(self.horizontalLayoutWidget_3)
self.Thinning_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("Thinning_pushButton"))
self.Thinning_pushButton.clicked.connect(self.TEQC_thinning)
#Κλήση συνάρτησης TEQC_thinning
self.horizontalLayout_29.addWidget(self.Thinning_pushButton)
self.tabWidget.addTab(self.tab_8, _fromUtf8(""))
#Tab "RTKLib
self.tab_2 = QtGui.QWidget()
self.tab_2.setObjectName(_fromUtf8("tab_2"))
self.verticalLayoutWidget_6 = QtGui.QWidget(self.tab_2)
self.verticalLayoutWidget_6.setGeometry(QtCore.QRect(10, 10, 351,
421))
self.verticalLayoutWidget_6.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayoutWidget
_6"))
self.verticalLayout_8 = QtGui.QVBoxLayout(self.verticalLayoutWidget_6)
self.verticalLayout_8.setMargin(0)
self.verticalLayout_8.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout_8"))
self.horizontalLayout_22 = QtGui.QHBoxLayout()
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self.horizontalLayout_22.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_22"))
self.RTKLIB_Position_Mode_label =
QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_6)
self.RTKLIB_Position_Mode_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKLIB_Positi
on_Mode_label"))
self.horizontalLayout_22.addWidget(self.RTKLIB_Position_Mode_label)
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.verticalLayoutWidget_6)
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("RTKLIB_
Position_Mode_comboBox"))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.horizontalLayout_22.addWidget(self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox)
self.verticalLayout_8.addLayout(self.horizontalLayout_22)
self.horizontalLayout_23 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_23.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_23"))
self.RTKLIB_IAR_GPS_label =
QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_6)
self.RTKLIB_IAR_GPS_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKLIB_IAR_GPS_
label"))
self.horizontalLayout_23.addWidget(self.RTKLIB_IAR_GPS_label)
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.verticalLayoutWidget_6)
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("RTKLIB_IAR_
GPS_comboBox"))
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.horizontalLayout_23.addWidget(self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox)
self.verticalLayout_8.addLayout(self.horizontalLayout_23)
self.horizontalLayout_24 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_24.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_24"))
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self.RTKLIB_IAR_GLONASS_label =
QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_6)
self.RTKLIB_IAR_GLONASS_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKLIB_IAR_
GLONASS_label"))
self.horizontalLayout_24.addWidget(self.RTKLIB_IAR_GLONASS_label)
self.RTKLIB_IAR_GLONASS_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.verticalLayoutWidget_6)
self.RTKLIB_IAR_GLONASS_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("RTKLIB
_IAR_GLONASS_comboBox"))
self.RTKLIB_IAR_GLONASS_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_IAR_GLONASS_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.RTKLIB_IAR_GLONASS_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.horizontalLayout_24.addWidget(self.RTKLIB_IAR_GLONASS_comboBox
)
self.verticalLayout_8.addLayout(self.horizontalLayout_24)
self.horizontalLayout_30 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_30.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_30"))
self.RTKLIB_Processing_base_label =
QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_6)
self.RTKLIB_Processing_base_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKLIB_Pro
cessing_base_label"))
self.horizontalLayout_30.addWidget(self.RTKLIB_Processing_base_label)
self.verticalLayout_10 = QtGui.QVBoxLayout()
self.verticalLayout_10.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout_10"))
self.Base_Lat_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_6)
self.Base_Lat_label.setObjectName(_fromUtf8("Base_Lat_label"))
self.verticalLayout_10.addWidget(self.Base_Lat_label)
self.Base_Lon_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_6)
self.Base_Lon_label.setObjectName(_fromUtf8("Base_Lon_label"))
self.verticalLayout_10.addWidget(self.Base_Lon_label)
self.Base_H_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_6)
self.Base_H_label.setObjectName(_fromUtf8("Base_H_label"))
self.verticalLayout_10.addWidget(self.Base_H_label)
self.horizontalLayout_30.addLayout(self.verticalLayout_10)
self.verticalLayout_9 = QtGui.QVBoxLayout()
self.verticalLayout_9.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout_9"))
self.Base_Lat_lineEdit = QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_6)
self.Base_Lat_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("Base_Lat_lineEdit"))
self.verticalLayout_9.addWidget(self.Base_Lat_lineEdit)
self.Base_Lon_lineEdit = QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_6)
self.Base_Lon_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("Base_Lon_lineEdit"))
self.verticalLayout_9.addWidget(self.Base_Lon_lineEdit)
self.Base_Height_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_6)
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self.Base_Height_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("Base_Height_lineEdit"))
self.verticalLayout_9.addWidget(self.Base_Height_lineEdit)
self.horizontalLayout_30.addLayout(self.verticalLayout_9)
self.verticalLayout_8.addLayout(self.horizontalLayout_30)
self.horizontalLayout_3 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_3.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_3"))
self.RTKLIB_Processing_label =
QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_6)
self.RTKLIB_Processing_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKLIB_Processin
g_label"))
self.horizontalLayout_3.addWidget(self.RTKLIB_Processing_label)
self.RTKLib_button = QtGui.QPushButton(self.verticalLayoutWidget_6)
self.RTKLib_button.setObjectName(_fromUtf8("RTKLib_button"))
self.RTKLib_button.clicked.connect(self.RTKLib_execute)
#Klisi synartisis RTKLib_execute
self.horizontalLayout_3.addWidget(self.RTKLib_button)
self.verticalLayout_8.addLayout(self.horizontalLayout_3)
self.horizontalLayout_25 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_25.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_25"))
self.RTKLIB_Solution_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_6)
self.RTKLIB_Solution_label.setObjectName(_fromUtf8("RTKLIB_Solution_lab
el"))
self.horizontalLayout_25.addWidget(self.RTKLIB_Solution_label)
self.verticalLayout_11 = QtGui.QVBoxLayout()
self.verticalLayout_11.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout_11"))
self.Posfile_lineEdit = QtGui.QLineEdit(self.verticalLayoutWidget_6)
self.Posfile_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("Posfile_lineEdit"))
self.verticalLayout_11.addWidget(self.Posfile_lineEdit)
self.RTKLIB_Solution_button =
QtGui.QPushButton(self.verticalLayoutWidget_6)
self.RTKLIB_Solution_button.setObjectName(_fromUtf8("RTKLIB_Solution_b
utton"))
self.RTKLIB_Solution_button.clicked.connect(self.Solution_posfile)
#Klisis synartisis Solution_posfile
self.verticalLayout_11.addWidget(self.RTKLIB_Solution_button)
self.horizontalLayout_25.addLayout(self.verticalLayout_11)
self.verticalLayout_8.addLayout(self.horizontalLayout_25)
self.tabWidget.addTab(self.tab_2, _fromUtf8(""))
#Tab "Plotting"
self.tab_9 = QtGui.QWidget()
self.tab_9.setObjectName(_fromUtf8("tab_9"))
self.horizontalLayoutWidget_17 = QtGui.QWidget(self.tab_9)
self.horizontalLayoutWidget_17.setGeometry(QtCore.QRect(10, 280,
301, 80))
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self.horizontalLayoutWidget_17.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_17"))
self.horizontalLayout_33 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_17)
self.horizontalLayout_33.setMargin(0)
self.horizontalLayout_33.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_33"))
self.Residual_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_17)
self.Residual_label.setObjectName(_fromUtf8("Residual_label"))
self.horizontalLayout_33.addWidget(self.Residual_label)
self.Residuals_pushButton =
QtGui.QPushButton(self.horizontalLayoutWidget_17)
self.Residuals_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("Residuals_pushButton
"))
self.Residuals_pushButton.clicked.connect(self.residual_plt)
#Klisis synartisis residual_plt
self.horizontalLayout_33.addWidget(self.Residuals_pushButton)
self.horizontalLayoutWidget_18 = QtGui.QWidget(self.tab_9)
self.horizontalLayoutWidget_18.setGeometry(QtCore.QRect(10, 100,
301, 80))
self.horizontalLayoutWidget_18.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_18"))
self.horizontalLayout_34 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_18)
self.horizontalLayout_34.setMargin(0)
self.horizontalLayout_34.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_34"))
self.Coord_plot_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_18)
self.Coord_plot_label.setObjectName(_fromUtf8("Coord_plot_label"))
self.horizontalLayout_34.addWidget(self.Coord_plot_label)
self.Coord_plot_pushButton =
QtGui.QPushButton(self.horizontalLayoutWidget_18)
self.Coord_plot_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("Coord_plot_pushButt
on"))
self.Coord_plot_pushButton.clicked.connect(self.posfile_plot)
#Klisi synartisis posfile_plot
self.horizontalLayout_34.addWidget(self.Coord_plot_pushButton)
self.horizontalLayoutWidget_19 = QtGui.QWidget(self.tab_9)
self.horizontalLayoutWidget_19.setGeometry(QtCore.QRect(10, 190,
301, 80))
self.horizontalLayoutWidget_19.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_19"))
self.horizontalLayout_35 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_19)
self.horizontalLayout_35.setMargin(0)
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self.horizontalLayout_35.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_35"))
self.Sigma_plot_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_19)
self.Sigma_plot_label.setObjectName(_fromUtf8("Sigma_plot_label"))
self.horizontalLayout_35.addWidget(self.Sigma_plot_label)
self.Sigma_plot_pushButton =
QtGui.QPushButton(self.horizontalLayoutWidget_19)
self.Sigma_plot_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("Sigma_plot_pushButt
on"))
self.Sigma_plot_pushButton.clicked.connect(self.sigma_plot)
#Klisi synartisis sigma_plot
self.horizontalLayout_35.addWidget(self.Sigma_plot_pushButton)
self.horizontalLayoutWidget_20 = QtGui.QWidget(self.tab_9)
self.horizontalLayoutWidget_20.setGeometry(QtCore.QRect(10, 0, 301,
80))
self.horizontalLayoutWidget_20.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_20"))
self.horizontalLayout_11 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_20)
self.horizontalLayout_11.setMargin(0)
self.horizontalLayout_11.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_11"))
self.Plotting_pos_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_20)
self.Plotting_pos_label.setObjectName(_fromUtf8("Plotting_pos_label"))
self.horizontalLayout_11.addWidget(self.Plotting_pos_label)
self.Plot_posfile_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.horizontalLayoutWidget_20)
self.Plot_posfile_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("Plot_posfile_lineEdit"))
self.horizontalLayout_11.addWidget(self.Plot_posfile_lineEdit)
self.horizontalLayoutWidget_21 = QtGui.QWidget(self.tab_9)
self.horizontalLayoutWidget_21.setGeometry(QtCore.QRect(10, 370,
301, 80))
self.horizontalLayoutWidget_21.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_21"))
self.horizontalLayout_37 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_21)
self.horizontalLayout_37.setMargin(0)
self.horizontalLayout_37.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_37"))
self.Skyplot_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_21)
self.Skyplot_label.setObjectName(_fromUtf8("Skyplot_label"))
self.horizontalLayout_37.addWidget(self.Skyplot_label)
self.Skyplot_pushButton =
QtGui.QPushButton(self.horizontalLayoutWidget_21)
self.Skyplot_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("Skyplot_pushButton"))
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self.Skyplot_pushButton.clicked.connect(self.Skyplot)
#Klisi synartisis skyplot
self.horizontalLayout_37.addWidget(self.Skyplot_pushButton)
self.horizontalLayoutWidget_22 = QtGui.QWidget(self.tab_9)
self.horizontalLayoutWidget_22.setGeometry(QtCore.QRect(10, 460,
301, 80))
self.horizontalLayoutWidget_22.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_22"))
self.horizontalLayout_38 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_22)
self.horizontalLayout_38.setMargin(0)
self.horizontalLayout_38.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_38"))
self.azelplot_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_22)
self.azelplot_label.setObjectName(_fromUtf8("azelplot_label"))
self.horizontalLayout_38.addWidget(self.azelplot_label)
self.azelplot_pushButton =
QtGui.QPushButton(self.horizontalLayoutWidget_22)
self.azelplot_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("azelplot_pushButton"))
self.azelplot_pushButton.clicked.connect(self.azelplot)
#Klisi
synartisis azelplot
self.horizontalLayout_38.addWidget(self.azelplot_pushButton)
self.tabWidget.addTab(self.tab_9, _fromUtf8(""))
self.tabWidget_2 = QtGui.QTabWidget(self.centralwidget)
self.tabWidget_2.setGeometry(QtCore.QRect(30, 100, 501, 581))
self.tabWidget_2.setStyleSheet(_fromUtf8(""))
self.tabWidget_2.setObjectName(_fromUtf8("tabWidget_2"))
#Tab "GPS Day"
self.tab_3 = QtGui.QWidget()
self.tab_3.setObjectName(_fromUtf8("tab_3"))
self.horizontalLayoutWidget = QtGui.QWidget(self.tab_3)
self.horizontalLayoutWidget.setGeometry(QtCore.QRect(70, 240, 361,
89))
self.horizontalLayoutWidget.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayoutWidg
et"))
self.horizontalLayout = QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget)
self.horizontalLayout.setMargin(0)
self.horizontalLayout.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout"))
self.verticalLayout_2 = QtGui.QVBoxLayout()
self.verticalLayout_2.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout_2"))
self.GPS_day_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget)
self.GPS_day_label.setObjectName(_fromUtf8("GPS_day_label"))
self.verticalLayout_2.addWidget(self.GPS_day_label)
self.Date_lineEdit = QtGui.QLineEdit(self.horizontalLayoutWidget)
self.Date_lineEdit.setPlaceholderText(_fromUtf8(""))
self.Date_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("Date_lineEdit"))
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self.verticalLayout_2.addWidget(self.Date_lineEdit)
self.horizontalLayout.addLayout(self.verticalLayout_2)
spacerItem = QtGui.QSpacerItem(40, 20, QtGui.QSizePolicy.Expanding,
QtGui.QSizePolicy.Minimum)
self.horizontalLayout.addItem(spacerItem)
self.verticalLayout_4 = QtGui.QVBoxLayout()
self.verticalLayout_4.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout_4"))
self.GPS_Calendar_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget)
self.GPS_Calendar_label.setObjectName(_fromUtf8("GPS_Calendar_label"))
self.verticalLayout_4.addWidget(self.GPS_Calendar_label)
self.GPS_Calendar_button =
QtGui.QPushButton(self.horizontalLayoutWidget)
self.GPS_Calendar_button.setObjectName(_fromUtf8("GPS_Calendar_button
"))
self.GPS_Calendar_button.clicked.connect(self.GPS_Calendar)
#Εκτελεί τη συνάρτηση GPS_Calendar
self.verticalLayout_4.addWidget(self.GPS_Calendar_button)
self.horizontalLayout.addLayout(self.verticalLayout_4)
self.calendarWidget = QtGui.QCalendarWidget(self.tab_3)
self.calendarWidget.setGeometry(QtCore.QRect(68, 50, 361, 181))
self.calendarWidget.setAutoFillBackground(False)
self.calendarWidget.setStyleSheet(_fromUtf8(""))
self.calendarWidget.setObjectName(_fromUtf8("calendarWidget"))
self.calendarWidget.clicked.connect(self.GPS_week_calc)
#Εκτελεί τη συνάρτηση GPS_week_calc
self.Calendar_label = QtGui.QLabel(self.tab_3)
self.Calendar_label.setGeometry(QtCore.QRect(160, 20, 171, 20))
font = QtGui.QFont()
font.setPointSize(12)
font.setBold(False)
font.setWeight(50)
self.Calendar_label.setFont(font)
self.Calendar_label.setObjectName(_fromUtf8("Calendar_label"))
self.horizontalLayoutWidget_10 = QtGui.QWidget(self.tab_3)
self.horizontalLayoutWidget_10.setGeometry(QtCore.QRect(10, 340,
471, 80))
self.horizontalLayoutWidget_10.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_10"))
self.horizontalLayout_10 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_10)
self.horizontalLayout_10.setMargin(0)
self.horizontalLayout_10.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_10"))
self.Input_data_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_10)
self.Input_data_label.setObjectName(_fromUtf8("Input_data_label"))
self.horizontalLayout_10.addWidget(self.Input_data_label)
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self.Input_data_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.horizontalLayoutWidget_10)
self.Input_data_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("Input_data_lineEdit"))
self.horizontalLayout_10.addWidget(self.Input_data_lineEdit)
self.horizontalLayoutWidget_11 = QtGui.QWidget(self.tab_3)
self.horizontalLayoutWidget_11.setGeometry(QtCore.QRect(10, 440,
471, 80))
self.horizontalLayoutWidget_11.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_11"))
self.horizontalLayout_12 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_11)
self.horizontalLayout_12.setMargin(0)
self.horizontalLayout_12.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_12"))
self.Output_data_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_11)
self.Output_data_label.setObjectName(_fromUtf8("Output_data_label"))
self.horizontalLayout_12.addWidget(self.Output_data_label)
self.Output_data_lineEdit =
QtGui.QLineEdit(self.horizontalLayoutWidget_11)
self.Output_data_lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("Output_data_lineEdit"))
self.horizontalLayout_12.addWidget(self.Output_data_lineEdit)
self.tabWidget_2.addTab(self.tab_3, _fromUtf8(""))
#Tab "Observation Data"
self.tab_5 = QtGui.QWidget()
self.tab_5.setObjectName(_fromUtf8("tab_5"))
self.horizontalLayoutWidget_4 = QtGui.QWidget(self.tab_5)
self.horizontalLayoutWidget_4.setGeometry(QtCore.QRect(31, 120, 401,
80))
self.horizontalLayoutWidget_4.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayoutWi
dget_4"))
self.horizontalLayout_4 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_4)
self.horizontalLayout_4.setMargin(0)
self.horizontalLayout_4.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_4"))
self.Obs_Network_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_4)
self.Obs_Network_label.setLayoutDirection(QtCore.Qt.LeftToRight)
self.Obs_Network_label.setObjectName(_fromUtf8("Obs_Network_label"))
self.horizontalLayout_4.addWidget(self.Obs_Network_label)
self.Obs_Glob_Network_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.horizontalLayoutWidget_4)
self.Obs_Glob_Network_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("Obs_Glob_N
etwork_comboBox"))
self.Obs_Glob_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
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self.Obs_Glob_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Obs_Glob_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Obs_Glob_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Obs_Glob_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.horizontalLayout_4.addWidget(self.Obs_Glob_Network_comboBox)
self.Obs_Glob_Network_comboBox.activated.connect(self.Obs_Combo_Stati
ons)
#Klisi synartisis Obs_Combo_Stations
self.Obs_Reg_Network_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.horizontalLayoutWidget_4)
self.Obs_Reg_Network_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("Obs_Reg_Net
work_comboBox"))
self.Obs_Reg_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Obs_Reg_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.horizontalLayout_4.addWidget(self.Obs_Reg_Network_comboBox)
self.Obs_Reg_Network_comboBox.activated.connect(self.Obs_Combo_Statio
ns)
#Klisi synartisis Obs_Combo_Stations
self.horizontalLayoutWidget_5 = QtGui.QWidget(self.tab_5)
self.horizontalLayoutWidget_5.setGeometry(QtCore.QRect(30, 30, 401,
80))
self.horizontalLayoutWidget_5.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayoutWi
dget_5"))
self.horizontalLayout_5 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_5)
self.horizontalLayout_5.setMargin(0)
self.horizontalLayout_5.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_5"))
self.Obs_Global_radioButton =
QtGui.QRadioButton(self.horizontalLayoutWidget_5)
self.Obs_Global_radioButton.setChecked(True)
self.Obs_Global_radioButton.setObjectName(_fromUtf8("Obs_Global_radioB
utton"))
self.horizontalLayout_5.addWidget(self.Obs_Global_radioButton)
self.Obs_Regional_radioButton =
QtGui.QRadioButton(self.horizontalLayoutWidget_5)
self.Obs_Regional_radioButton.setObjectName(_fromUtf8("Obs_Regional_ra
dioButton"))
self.horizontalLayout_5.addWidget(self.Obs_Regional_radioButton)
self.horizontalLayoutWidget_8 = QtGui.QWidget(self.tab_5)
self.horizontalLayoutWidget_8.setGeometry(QtCore.QRect(30, 210, 271,
71))
self.horizontalLayoutWidget_8.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayoutWi
dget_8"))
self.horizontalLayout_6 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_8)
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self.horizontalLayout_6.setMargin(0)
self.horizontalLayout_6.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_6"))
self.Obs_Station_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_8)
self.Obs_Station_label.setObjectName(_fromUtf8("Obs_Station_label"))
self.horizontalLayout_6.addWidget(self.Obs_Station_label)
self.Obs_Stations_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.horizontalLayoutWidget_8)
self.Obs_Stations_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("Obs_Stations_com
boBox"))
self.horizontalLayout_6.addWidget(self.Obs_Stations_comboBox)
self.obs_formats_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.horizontalLayoutWidget_8)
self.obs_formats_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("obs_formats_combo
Box"))
self.obs_formats_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.obs_formats_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.horizontalLayout_6.addWidget(self.obs_formats_comboBox)
self.Obs_Data_pushButton = QtGui.QPushButton(self.tab_5)
self.Obs_Data_pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(320, 230, 93,
28))
self.Obs_Data_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("Obs_Data_pushButto
n"))
self.Obs_Data_pushButton.clicked.connect(self.Obs_data)
#Klisi synartisis Obs_data
self.Obs_data_label = QtGui.QLabel(self.tab_5)
self.Obs_data_label.setGeometry(QtCore.QRect(320, 270, 151, 41))
self.Obs_data_label.setObjectName(_fromUtf8("Obs_data_label"))
self.verticalLayoutWidget_4 = QtGui.QWidget(self.tab_5)
self.verticalLayoutWidget_4.setGeometry(QtCore.QRect(30, 330, 331,
161))
self.verticalLayoutWidget_4.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayoutWidget
_4"))
self.verticalLayout_6 = QtGui.QVBoxLayout(self.verticalLayoutWidget_4)
self.verticalLayout_6.setMargin(0)
self.verticalLayout_6.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout_6"))
self.horizontalLayout_13 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_13.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_13"))
self.IGS_Network_site_label =
QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_4)
self.IGS_Network_site_label.setObjectName(_fromUtf8("IGS_Network_site_la
bel"))
self.horizontalLayout_13.addWidget(self.IGS_Network_site_label)
self.IGS_Network_site_pushButton =
QtGui.QPushButton(self.verticalLayoutWidget_4)
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self.IGS_Network_site_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("IGS_Network_
site_pushButton"))
self.IGS_Network_site_pushButton.clicked.connect(self.IGS_Network)
#Klisi synartisis IGS_Network
self.horizontalLayout_13.addWidget(self.IGS_Network_site_pushButton)
self.verticalLayout_6.addLayout(self.horizontalLayout_13)
self.horizontalLayout_14 = QtGui.QHBoxLayout()
self.horizontalLayout_14.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_14"))
self.EUREF_Network_site_label =
QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_4)
self.EUREF_Network_site_label.setObjectName(_fromUtf8("EUREF_Network
_site_label"))
self.horizontalLayout_14.addWidget(self.EUREF_Network_site_label)
self.EUREF_Network_site_pushButton =
QtGui.QPushButton(self.verticalLayoutWidget_4)
self.EUREF_Network_site_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("EUREF_N
etwork_site_pushButton"))
self.EUREF_Network_site_pushButton.clicked.connect(self.EUREF_Network)
#Klisi synartisis EUREF_Network
self.horizontalLayout_14.addWidget(self.EUREF_Network_site_pushButton)
self.verticalLayout_6.addLayout(self.horizontalLayout_14)
self.tabWidget_2.addTab(self.tab_5, _fromUtf8(""))
#Tab "Navigation data"
self.tab_6 = QtGui.QWidget()
self.tab_6.setObjectName(_fromUtf8("tab_6"))
self.horizontalLayoutWidget_6 = QtGui.QWidget(self.tab_6)
self.horizontalLayoutWidget_6.setGeometry(QtCore.QRect(30, 30, 401,
80))
self.horizontalLayoutWidget_6.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayoutWi
dget_6"))
self.horizontalLayout_7 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_6)
self.horizontalLayout_7.setMargin(0)
self.horizontalLayout_7.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_7"))
self.Nav_Global_radioButton =
QtGui.QRadioButton(self.horizontalLayoutWidget_6)
self.Nav_Global_radioButton.setChecked(True)
self.Nav_Global_radioButton.setObjectName(_fromUtf8("Nav_Global_radioBu
tton"))
self.horizontalLayout_7.addWidget(self.Nav_Global_radioButton)
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self.Nav_Regional_radioButton =
QtGui.QRadioButton(self.horizontalLayoutWidget_6)
self.Nav_Regional_radioButton.setObjectName(_fromUtf8("Nav_Regional_ra
dioButton"))
self.horizontalLayout_7.addWidget(self.Nav_Regional_radioButton)
self.horizontalLayoutWidget_7 = QtGui.QWidget(self.tab_6)
self.horizontalLayoutWidget_7.setGeometry(QtCore.QRect(30, 120, 401,
80))
self.horizontalLayoutWidget_7.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayoutWi
dget_7"))
self.horizontalLayout_8 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_7)
self.horizontalLayout_8.setMargin(0)
self.horizontalLayout_8.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_8"))
self.Nav_Network_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_7)
self.Nav_Network_label.setLayoutDirection(QtCore.Qt.LeftToRight)
self.Nav_Network_label.setObjectName(_fromUtf8("Nav_Network_label"))
self.horizontalLayout_8.addWidget(self.Nav_Network_label)
self.Nav_Glob_Network_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.horizontalLayoutWidget_7)
self.Nav_Glob_Network_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("Nav_Glob_N
etwork_comboBox"))
self.Nav_Glob_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Nav_Glob_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Nav_Glob_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Nav_Glob_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Nav_Glob_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.horizontalLayout_8.addWidget(self.Nav_Glob_Network_comboBox)
self.Nav_Glob_Network_comboBox.activated.connect(self.Nav_Combo_Stati
ons)
#Klisi synartisis Nav_Combo_Stations
self.Nav_Reg_Network_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.horizontalLayoutWidget_7)
self.Nav_Reg_Network_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("Nav_Reg_Net
work_comboBox"))
self.Nav_Reg_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Nav_Reg_Network_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Nav_Reg_Network_comboBox.activated.connect(self.Nav_Combo_Statio
ns)
#Klisi synartisis Nav_Combo_Stations
self.horizontalLayout_8.addWidget(self.Nav_Reg_Network_comboBox)
self.Nav_Data_pushButton = QtGui.QPushButton(self.tab_6)
self.Nav_Data_pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(320, 230, 93,
28))
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self.Nav_Data_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("Nav_Data_pushButton
"))
self.Nav_Data_pushButton.clicked.connect(self.Nav_data)
#Klisi synartisis Nav_data
self.horizontalLayoutWidget_9 = QtGui.QWidget(self.tab_6)
self.horizontalLayoutWidget_9.setGeometry(QtCore.QRect(30, 210, 271,
71))
self.horizontalLayoutWidget_9.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayoutWi
dget_9"))
self.horizontalLayout_9 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_9)
self.horizontalLayout_9.setMargin(0)
self.horizontalLayout_9.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_9"))
self.Nav_Station_label = QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_9)
self.Nav_Station_label.setObjectName(_fromUtf8("Nav_Station_label"))
self.horizontalLayout_9.addWidget(self.Nav_Station_label)
self.Nav_Stations_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.horizontalLayoutWidget_9)
self.Nav_Stations_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("Nav_Stations_comb
oBox"))
self.horizontalLayout_9.addWidget(self.Nav_Stations_comboBox)
self.nav_formats_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.horizontalLayoutWidget_9)
self.nav_formats_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("nav_formats_combo
Box"))
self.nav_formats_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.nav_formats_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.nav_formats_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.nav_formats_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.horizontalLayout_9.addWidget(self.nav_formats_comboBox)
self.Nav_data_label = QtGui.QLabel(self.tab_6)
self.Nav_data_label.setGeometry(QtCore.QRect(320, 270, 151, 41))
self.Nav_data_label.setObjectName(_fromUtf8("Nav_data_label"))
self.tabWidget_2.addTab(self.tab_6, _fromUtf8(""))
#Tab "Other Products"
self.tab_4 = QtGui.QWidget()
self.tab_4.setObjectName(_fromUtf8("tab_4"))
self.verticalLayoutWidget = QtGui.QWidget(self.tab_4)
self.verticalLayoutWidget.setGeometry(QtCore.QRect(0, 120, 160, 201))
self.verticalLayoutWidget.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayoutWidget"))
self.verticalLayout = QtGui.QVBoxLayout(self.verticalLayoutWidget)
self.verticalLayout.setMargin(0)
self.verticalLayout.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout"))
self.sp3_clk_button = QtGui.QPushButton(self.verticalLayoutWidget)
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self.sp3_clk_button.setObjectName(_fromUtf8("sp3_clk_button"))
self.sp3_clk_button.clicked.connect(self.sp3_clk_files)
#Klisi
synartisis sp3_clk_files
self.verticalLayout.addWidget(self.sp3_clk_button)
self.atx_button = QtGui.QPushButton(self.verticalLayoutWidget)
self.atx_button.setObjectName(_fromUtf8("atx_button"))
self.atx_button.clicked.connect(self.atx_files)
#Klisi synartisis
atx_files
self.verticalLayout.addWidget(self.atx_button)
self.erp_button = QtGui.QPushButton(self.verticalLayoutWidget)
self.erp_button.setObjectName(_fromUtf8("erp_button"))
self.erp_button.clicked.connect(self.erp_files)
#Klisi synartisis
erp_files
self.verticalLayout.addWidget(self.erp_button)
self.DCB_comboBox = QtGui.QComboBox(self.verticalLayoutWidget)
self.DCB_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("DCB_comboBox"))
self.DCB_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.DCB_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.DCB_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.verticalLayout.addWidget(self.DCB_comboBox)
self.DCB_comboBox.activated.connect(self.dcb_files)
#Klisi
synartisis dcb_files
self.verticalLayoutWidget_3 = QtGui.QWidget(self.tab_4)
self.verticalLayoutWidget_3.setGeometry(QtCore.QRect(180, 120, 281,
201))
self.verticalLayoutWidget_3.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayoutWidget
_3"))
self.verticalLayout_5 = QtGui.QVBoxLayout(self.verticalLayoutWidget_3)
self.verticalLayout_5.setMargin(0)
self.verticalLayout_5.setObjectName(_fromUtf8("verticalLayout_5"))
self.sp3_clk_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_3)
self.sp3_clk_label.setObjectName(_fromUtf8("sp3_clk_label"))
self.verticalLayout_5.addWidget(self.sp3_clk_label)
self.atx_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_3)
self.atx_label.setObjectName(_fromUtf8("atx_label"))
self.verticalLayout_5.addWidget(self.atx_label)
self.erp_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_3)
self.erp_label.setObjectName(_fromUtf8("erp_label"))
self.verticalLayout_5.addWidget(self.erp_label)
self.DCB_label = QtGui.QLabel(self.verticalLayoutWidget_3)
self.DCB_label.setObjectName(_fromUtf8("DCB_label"))
self.verticalLayout_5.addWidget(self.DCB_label)
self.horizontalLayoutWidget_14 = QtGui.QWidget(self.tab_4)
self.horizontalLayoutWidget_14.setGeometry(QtCore.QRect(0, 20, 381,
80))
self.horizontalLayoutWidget_14.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_14"))
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self.horizontalLayout_15 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_14)
self.horizontalLayout_15.setMargin(0)
self.horizontalLayout_15.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_15"))
self.Other_Product_Data_Centers_label =
QtGui.QLabel(self.horizontalLayoutWidget_14)
self.Other_Product_Data_Centers_label.setObjectName(_fromUtf8("Other_Pr
oduct_Data_Centers_label"))
self.horizontalLayout_15.addWidget(self.Other_Product_Data_Centers_label)
self.Other_Product_Data_Center_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.horizontalLayoutWidget_14)
self.Other_Product_Data_Center_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("Othe
r_Product_Data_Center_comboBox"))
self.Other_Product_Data_Center_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Other_Product_Data_Center_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Other_Product_Data_Center_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.Other_Product_Data_Center_comboBox.addItem(_fromUtf8(""))
self.horizontalLayout_15.addWidget(self.Other_Product_Data_Center_combo
Box)
self.Other_Product_Data_Center_comboBox.activated.connect(self.Other_Co
mbo_Stations)
#Klisi synartisis Other_Combo_Stations
self.Other_Product_Analysis_Center_comboBox =
QtGui.QComboBox(self.horizontalLayoutWidget_14)
self.Other_Product_Analysis_Center_comboBox.setObjectName(_fromUtf8("
Other_Product_Analysis_Center_comboBox"))
self.horizontalLayout_15.addWidget(self.Other_Product_Analysis_Center_co
mboBox)
self.tabWidget_2.addTab(self.tab_4, _fromUtf8(""))
#Loipa stoixeia
self.Name_label = QtGui.QLabel(self.centralwidget)
self.Name_label.setGeometry(QtCore.QRect(740, 740, 221, 41))
font = QtGui.QFont()
font.setPointSize(9)
self.Name_label.setFont(font)
self.Name_label.setLayoutDirection(QtCore.Qt.LeftToRight)
self.Name_label.setAlignment(QtCore.Qt.AlignLeading|QtCore.Qt.AlignLeft|Qt
Core.Qt.AlignVCenter)
self.Name_label.setObjectName(_fromUtf8("Name_label"))
self.horizontalLayoutWidget_16 = QtGui.QWidget(self.centralwidget)
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self.horizontalLayoutWidget_16.setGeometry(QtCore.QRect(770, 690,
195, 41))
self.horizontalLayoutWidget_16.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout
Widget_16"))
self.horizontalLayout_32 =
QtGui.QHBoxLayout(self.horizontalLayoutWidget_16)
self.horizontalLayout_32.setMargin(0)
self.horizontalLayout_32.setObjectName(_fromUtf8("horizontalLayout_32"))
self.Label_reset_pushButton =
QtGui.QPushButton(self.horizontalLayoutWidget_16)
self.Label_reset_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("Label_reset_pushBu
tton"))
self.Label_reset_pushButton.clicked.connect(self.Reset_labels)
#Klisi synartisis Reset_labels
self.horizontalLayout_32.addWidget(self.Label_reset_pushButton)
self.Quit_pushButton =
QtGui.QPushButton(self.horizontalLayoutWidget_16)
self.Quit_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("Quit_pushButton"))
self.Quit_pushButton.clicked.connect(self.close_application)
#Klisi
synartisis close_application
self.horizontalLayout_32.addWidget(self.Quit_pushButton)
self.NTUA_icon = QtGui.QLabel(self.centralwidget)
self.NTUA_icon.setGeometry(QtCore.QRect(30, 20, 71, 61))
self.NTUA_icon.setStyleSheet(_fromUtf8("image:
url(:/ntua/NTUA.png);"))
self.NTUA_icon.setText(_fromUtf8(""))
self.NTUA_icon.setObjectName(_fromUtf8("NTUA_icon"))
self.NTUA_label = QtGui.QLabel(self.centralwidget)
self.NTUA_label.setGeometry(QtCore.QRect(110, 20, 361, 61))
font = QtGui.QFont()
font.setPointSize(10)
self.NTUA_label.setFont(font)
self.NTUA_label.setObjectName(_fromUtf8("NTUA_label"))
self.Credits_label = QtGui.QLabel(self.centralwidget)
self.Credits_label.setGeometry(QtCore.QRect(40, 690, 261, 81))
self.Credits_label.setObjectName(_fromUtf8("Credits_label"))
GNSS_L_GUI.setCentralWidget(self.centralwidget)
self.statusbar = QtGui.QStatusBar(GNSS_L_GUI)
self.statusbar.setObjectName(_fromUtf8("statusbar"))
GNSS_L_GUI.setStatusBar(self.statusbar)
self.actionQuit = QtGui.QAction(GNSS_L_GUI)
self.actionQuit.setObjectName(_fromUtf8("actionQuit"))
self.actionOpen = QtGui.QAction(GNSS_L_GUI)
self.actionOpen.setObjectName(_fromUtf8("actionOpen"))
self.actionSave = QtGui.QAction(GNSS_L_GUI)
self.actionSave.setObjectName(_fromUtf8("actionSave"))
self.actionOperating_Instructions = QtGui.QAction(GNSS_L_GUI)
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self.actionOperating_Instructions.setObjectName(_fromUtf8("actionOperating
_Instructions"))
self.actionRINEX_Files_Info = QtGui.QAction(GNSS_L_GUI)
self.actionRINEX_Files_Info.setObjectName(_fromUtf8("actionRINEX_Files_I
nfo"))
self.actionIGS_Files_Info = QtGui.QAction(GNSS_L_GUI)
self.actionIGS_Files_Info.setObjectName(_fromUtf8("actionIGS_Files_Info"))
self.retranslateUi(GNSS_L_GUI)
self.tabWidget.setCurrentIndex(4)
self.tabWidget_2.setCurrentIndex(0)
QtCore.QObject.connect(self.Nav_Global_radioButton,
QtCore.SIGNAL(_fromUtf8("pressed()")),
self.Nav_Reg_Network_comboBox.hide)
QtCore.QObject.connect(self.Nav_Regional_radioButton,
QtCore.SIGNAL(_fromUtf8("pressed()")),
self.Nav_Glob_Network_comboBox.hide)
QtCore.QObject.connect(self.Nav_Global_radioButton,
QtCore.SIGNAL(_fromUtf8("released()")),
self.Nav_Glob_Network_comboBox.show)
QtCore.QObject.connect(self.Nav_Regional_radioButton,
QtCore.SIGNAL(_fromUtf8("released()")),
self.Nav_Reg_Network_comboBox.show)
QtCore.QObject.connect(self.Obs_Regional_radioButton,
QtCore.SIGNAL(_fromUtf8("pressed()")),
self.Obs_Glob_Network_comboBox.hide)
QtCore.QObject.connect(self.Obs_Global_radioButton,
QtCore.SIGNAL(_fromUtf8("pressed()")),
self.Obs_Reg_Network_comboBox.hide)
QtCore.QObject.connect(self.Obs_Global_radioButton,
QtCore.SIGNAL(_fromUtf8("released()")),
self.Obs_Glob_Network_comboBox.show)
QtCore.QObject.connect(self.Obs_Regional_radioButton,
QtCore.SIGNAL(_fromUtf8("released()")),
self.Obs_Reg_Network_comboBox.show)
QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(GNSS_L_GUI)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.tabWidget_2, self.calendarWidget)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.calendarWidget, self.Date_lineEdit)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Date_lineEdit,
self.GPS_Calendar_button)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.GPS_Calendar_button,
self.Input_data_lineEdit)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Input_data_lineEdit,
self.Output_data_lineEdit)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Output_data_lineEdit,
self.Obs_Global_radioButton)
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GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Obs_Global_radioButton,
self.Obs_Regional_radioButton)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Obs_Regional_radioButton,
self.Obs_Glob_Network_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Obs_Glob_Network_comboBox,
self.Obs_Reg_Network_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Obs_Reg_Network_comboBox,
self.Obs_Stations_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Obs_Stations_comboBox,
self.obs_formats_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.obs_formats_comboBox,
self.Obs_Data_pushButton)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Obs_Data_pushButton,
self.IGS_Network_site_pushButton)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.IGS_Network_site_pushButton,
self.EUREF_Network_site_pushButton)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.EUREF_Network_site_pushButton,
self.Nav_Global_radioButton)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Nav_Global_radioButton,
self.Nav_Regional_radioButton)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Nav_Regional_radioButton,
self.Nav_Glob_Network_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Nav_Glob_Network_comboBox,
self.Nav_Reg_Network_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Nav_Reg_Network_comboBox,
self.Nav_Stations_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Nav_Stations_comboBox,
self.Nav_Data_pushButton)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Nav_Data_pushButton,
self.Other_Product_Data_Center_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Other_Product_Data_Center_comboBox,
self.Other_Product_Analysis_Center_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Other_Product_Analysis_Center_comboBox,
self.sp3_clk_button)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.sp3_clk_button, self.atx_button)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.atx_button, self.erp_button)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.erp_button, self.DCB_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.DCB_comboBox, self.tabWidget)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.tabWidget, self.RTKL_Obs_file_lineEdit)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.RTKL_Obs_file_lineEdit,
self.RTKL_Base_file_lineEdit)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.RTKL_Base_file_lineEdit,
self.RTKL_sp3_file_lineEdit)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.RTKL_sp3_file_lineEdit,
self.RTKL_clk_file_lineEdit)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.RTKL_clk_file_lineEdit,
self.RTKL_erp_file_lineEdit)
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GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.RTKL_erp_file_lineEdit,
self.teqc_qc_button)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.teqc_qc_button,
self.Slicing_Parent_lineEdit)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Slicing_Parent_lineEdit,
self.Slicing_Child_lineEdit)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Slicing_Child_lineEdit,
self.Slicing_pushButton)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.Slicing_pushButton,
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox,
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox,
self.RTKLIB_IAR_GLONASS_comboBox)
GNSS_L_GUI.setTabOrder(self.RTKLIB_IAR_GLONASS_comboBox,
self.RTKLib_button)
#Υπολογίζει την εβδομάδα/ημέρα GPS
def GPS_week_calc(self):
#x είναι η επιλεγμένη ημερομηνία από το ημερολόγιο
x = (self.calendarWidget.selectedDate())
#Ορίζουμε y,m,d το έτος,μήνα, ημέρα της επιλογής x αντίστοιχα
y = x.year()
m = x.month()
d = x.day()
#Λίστα της ημερομηνίας που θα είναι στοιχείο εισόδου στη συνάρτηση
leap_day
my_date = [y,m,d]
#Ορίζουμε την έναρξη υπολογισμού ημερομηνίας του GPS (6/1/1980)
start = [1980,1,6]
#Δημιουργούμε μια λίστα με τις ημέρες κάθε μήνα για τον υπολογισμό
ημέρας στο έτος
month_days = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
#Συνάρτηση που υπολογίζει τις ημέρες λόγω δίσεκτων ετών
def leap_day(date):
leap_days = 0
#1ο στοιχείο της λίστας -> έτος
year = date[0]
#2ο στοιχείο της λίστασ -> μήνας
month = date[1]
#3ο στοιχείο της λίστας -> ημέρα
day = date[2]
#Προσθήκη μίας ημέρας στις leap_days ανά 4 έτη
#Το for σταματά στο year-1, άρα για να συμπεριλάβει και το year
πρέπει να βάλουμε year+1
for i in range (1980,year+1):
if i%4 == 0:
leap_days +=1
#Ean to etos einai disekto kai exei perasei o Feb
#epistrefei tis imeres twn deseiktwn etwn
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if year%4 == 0 and month >= 3:
return leap_days
#Ean to etos einai disekto kai den exei perasei o Feb
#Afairoume mia imera giati exei ypologistei parapanw
elif year%4 == 0 and month < 3:
return leap_days-1
#Diaforetika epistrefei tis disektes imeres
else:
return leap_days
#Apothikeuntai oi desektes imeres stin metavliti leapd
leapd = leap_day (my_date)
#Gia na vrw tis meres twn minwn tou trexontos etous
#i apo 0 ews mina-1, px gia iounio i = 0,1,2,3,4 giati o ianouarios einai o
0
#sto mon_days prosthetei kathe fora tis meres toy mina[i]
mon_days =0
for i in range (0,my_date[1]-1):
mon_days=mon_days+month_days[i]
#Synolikes meres=trexon etos1980)*365+leapdays+mon_days+trexousa imera-6 imeres mexri tis 6-1-80
#pou exoun ypologistei ston 1o oro
totaldays = (my_date[0]-start[0])*365+leapd+mon_days+my_date[2]-6
#Synartisi pou ypologizei tin evdomada gps
def calc_week(synolikes_meres):
week = synolikes_meres/7
return week
gps_week = calc_week(totaldays)
gps_day = totaldays%7
self.Date_lineEdit.setText(str(gps_week)+str(gps_day))
#prosdiorizei tous stathmous sta comboBox gia ta loipa proionta
def Other_Combo_Stations(self):
text = str(self.Other_Product_Data_Center_comboBox.currentText())
d = str(self.Date_lineEdit.text())
#Lista stin opoia tha apothikeutoun oi stathmoi
combolista = []
#Lista grammatwnapo ta opoia mporei na ksekina to onoma enos
stathmou
let_list = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n',
'o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z']
#Kathorismos path gia kathe kentro analysis
if text == 'CCDIS':
url = 'cddis.gsfc.nasa.gov'
cpath = '/pub/gps/products/'
if text == 'KASI':
url = 'nfs.kasi.re.kr'
cpath = '/gps/products/'
176

if text == 'IGN':
url = 'igs.ensg.ign.fr'
cpath = '/pub/igs/products/'
if text == 'SOPAC':
url = 'garner.ucsd.edu'
cpath = '/products/'
#Lipsi arxeiwn
try:
ftp_client = ftplib.FTP(url,'anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(cpath+d[:4]+'/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
for x in files:
if x[0] in let_list and x[-5:-2]== 'sp3':
t=x
temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:3])
#Gia na afairethoun oi diples eggrafes
combolista = list(set(combolista))
ftp_client.quit()
except Exception, e:
print str(e)
#Katharizei to comboBox apo proigoumenes eggrafes
self.Other_Product_Analysis_Center_comboBox.clear()
#Grafei sto comboBox tin combolista sortarismeni
self.Other_Product_Analysis_Center_comboBox.addItems(sorted(combolista)
)

#katevazei arxeia sp3 kai clk
def sp3_clk_files(self):
text = str(self.Other_Product_Data_Center_comboBox.currentText())
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
#Imerominia
d = str(self.Date_lineEdit.text())
#Kentro Analysis
station =
str(self.Other_Product_Analysis_Center_comboBox.currentText())
if text == 'CCDIS':
url = 'cddis.gsfc.nasa.gov'
cpath = '/pub/gps/products/'
elif text == 'KASI':
url = 'nfs.kasi.re.kr'
cpath = '/gps/products/'
elif text == 'IGN':
url = 'igs.ensg.ign.fr'
cpath = '/pub/igs/products/'
elif text == 'SOPAC':
177

url = 'garner.ucsd.edu'
cpath = '/products/'
#Lipsi stoixeiwn mesw ftplib
try:
filenms = station + d +'.sp3.Z'
filenmc = station + d + '.clk.Z'
retrs = 'RETR '+ filenms
retrc = 'RETR '+ filenmc
ftp_client = ftplib.FTP(url,'anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(cpath+d[:4]+'/')
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenms,'wb')
ftp_client.retrbinary(retrs, changelogFile.write)
changelogFile.close
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenmc,'wb')
ftp_client.retrbinary(retrc, changelogFile.write)
changelogFile.close
ftp_client.quit()
except Exception,e:
self.sp3_clk_label.setText(str(e))
try:
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenms,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi
.Z
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenmc,shell=True)
except Exception,e:
print str(e)
self.sp3_clk_label.setText('*sp3 and *clk files downloaded to input
folder')
#Apothikeusi sta antistoixa pedia
self.RTKL_sp3_file_lineEdit.setText(filenms[:-2])
self.RTKL_clk_file_lineEdit.setText(filenmc[:-2])
#Katevazei to arxeio atx igs08
def atx_files(self):
self.atx_label.setText('Downloading file...')
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
ftp_client = ftplib.FTP('ftp.igs.org','anonymous','someone6@gmail.com')
ftp_client.cwd('/pub/station/general/')
changelogFile = open(input_path+'\\igs08.atx','wb')
ftp_client.retrbinary('RETR igs08.atx', changelogFile.write)
changelogFile.close
ftp_client.quit()
self.atx_label.setText('*atx file downloaded to input folder')
#Katevazi ta arxeia erp
def erp_files(self):
self.erp_label.setText('Downloading file...')
text = str(self.Other_Product_Data_Center_comboBox.currentText())
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
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d = str(self.Date_lineEdit.text())
station =
str(self.Other_Product_Analysis_Center_comboBox.currentText())
if text == 'CCDIS':
url = 'cddis.gsfc.nasa.gov'
cpath = '/pub/gps/products/'
elif text == 'KASI':
url = 'nfs.kasi.re.kr'
cpath = '/gps/products/'
elif text == 'IGN':
url = 'igs.ensg.ign.fr'
cpath = '/pub/igs/products/'
elif text == 'SOPAC':
url = 'garner.ucsd.edu'
cpath = '/products/'
filenm = station+d[:4]+'7.erp.Z'
try:
ftp_client = ftplib.FTP(url,'anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(cpath+d[:4]+'/')
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close
ftp_client.quit()
except Exception,e:
self.erp_label.setText(str(e))
try:
subprocess.check_output("gzip -d "+input_path+'\\'+filenm,shell=True)
#Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
self.erp_label.setText('Download successful. Unzip manually')
#Gia na apothikeutei to onoma arxeiou xwris to .Z vazoume filenm[:-2]
self.RTKL_erp_file_lineEdit.setText(filenm[:-2])
#Katevazei to apilegmeno arxeio DCB apo to combobox
def dcb_files(self):
self.DCB_label.setText('Downnloading file...')
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
year = self.calendarWidget.selectedDate().year()
if self.calendarWidget.selectedDate().month() < 10:
month = '0'+str(self.calendarWidget.selectedDate().month())
else:
month = str(self.calendarWidget.selectedDate().month())
#Typos arxeioy DCB
d = str(self.DCB_comboBox.currentText())
filenm = d+str(year)[2:4]+month+'.DCB.Z'
dr = '/aiub/CODE/'+str(year)+'/'
if d == 'P2C2':
filenm = d+str(year)[2:4]+month+'_RINEX.DCB.Z'
try:
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ftp_client =
ftplib.FTP('ftp.unibe.ch','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(dr)
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close
ftp_client.quit()
except Exception,e:
self.DCB_label.setText(str(e))
try:
time.sleep(5)
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
else:
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('ftp.unibe.ch','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(dr)
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close
ftp_client.quit()
except Exception,e:
self.DCB_label.setText(str(e))
self.DCB_label.setText('Download successful. Unzip manually')
#Synartisi pou enimerwnei to combobox me tous diatithemenous
stathmous
def Obs_Combo_Stations(self):
#Apothikeusi epilogis radiobutton
if self.Obs_Global_radioButton.isChecked():
text = str(self.Obs_Glob_Network_comboBox.currentText())
elif self.Obs_Regional_radioButton.isChecked():
text = str(self.Obs_Reg_Network_comboBox.currentText())
#Diavasma etous,mina, imeras apo to calendar
year = self.calendarWidget.selectedDate().year()
month = self.calendarWidget.selectedDate().month()
day = self.calendarWidget.selectedDate().day()
#Lista me tis imeres kathe mina gia ypologismo DOY
month_days = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
#Prosthiki miaw imeras ean to etos einai disekto kai exei perasei o Feb
if year%4==0 and month>2:
mon_days=1
else:
mon_days =0
#Ean einai Ianouarios den metra imeres allwn minwn
if month == 1:
mon_days =0
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#Diaforetika gia kathe mina pou perase athroizei tis imeres
else:
for i in range (0,month-1):
mon_days=mon_days+month_days[i]
#Ean oi synolikes imeres mexri simera (meres minwn pou perasan +
meres trexontos mina)
#einai >=100, i DOY einai to athroisma. Diaforetika prostithetai ena i dyo
'0' mprosta
#sto athroisma wste i DOY na einai panta me 3 psifia
if mon_days+day >= 100:
DOY = str(mon_days+day)
elif mon_days+day<10:
DOY = '00'+ str(day)
else:
DOY = '0'+ str(mon_days+day)
#Dimiourgia listas gia tin apothikeusi twn stathmwn
combolista = []
#Dimiourgia listas me ta peza grammata kathws oi apodektoi stathmoi
arxizoyn me pezo gramma
let_list = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n',
'o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z']
#Gia to kentro analysis CCDIS
if text == 'CCDIS':
ftp_client =
ftplib.FTP('cddis.gsfc.nasa.gov','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/gnss/data/daily/'+str(year)+'/'+DOY+'/'+str(year)[2:4]+'o/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
#Gia kathe arxeio
for x in files:
#Ean to 1o gramma tou arxeiou einai stin let_list
if x[0] in let_list:
t=x
temp.append(t)
#Gia kathe arxeio apo ta apodekta, apothikeusi 4 prwtwn stoixeiwn
stin combolista
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
ftp_client.quit()
if text == 'KASI':
ftp_client =
ftplib.FTP('nfs.kasi.re.kr','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/gps/data/daily/'+str(year)+'/'+DOY+'/'+str(year)[2:4]+'o/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
for x in files:
if x[0] in let_list:
t=x
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temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
ftp_client.quit()
if text == 'IGN':
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('igs.ensg.ign.fr','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/pub/igs/data/'+str(year)+'/'+DOY+'/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
for x in files:
if x[0] in let_list:
t=x
temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
#Gia na afairethoun oi diples eggrafes
combolista = list(set(combolista))
ftp_client.quit()
except Exception, e:
print str(e)
if text == 'SOPAC':
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('garner.ucsd.edu','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/rinex/'+str(year)+'/'+DOY+'/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
for x in files:
if x[0] in let_list:
t=x
temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
#Gia na afairethoun oi diples eggrafes
combolista = list(set(combolista))
ftp_client.quit()
except Exception, e:
print str(e)
if text == 'EUREF':
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('igs.bkg.bund.de','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/EUREF/obs/'+str(year)+'/'+DOY+'/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
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for x in files:
if x[0] in let_list:
t=x
temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
combolista = list(set(combolista))
ftp_client.quit()
except Exception, e:
print str(e)
if text == 'NOANET':
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('http://194.177.194.238:8080','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/services/GPSData/'+str(year)+'/'+DOY+'/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
for x in files:
if x[0] in let_list:
t=x
temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
combolista = list(set(combolista))
ftp_client.quit()
except Exception, e:
print str(e)
if text == 'MGEX':
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('cddis.gsfc.nasa.gov','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/pub/gps/data/campaign/mgex/daily/rinex3/'+str(year)+'/'+DOY
+'/'+str(year)[2:4]+'o/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
for x in files:
if x[0] in let_list:
t=x
temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
combolista = list(set(combolista))
ftp_client.quit()
except Exception, e:
print str(e)
183

#Katharismos apo proigoumenes eggrafes
self.Obs_Stations_comboBox.clear()
#Apothikeusi sortarismenis listas stathmwn sto combobox
self.Obs_Stations_comboBox.addItems(sorted(combolista))
#Enimerwsi xristi
self.Obs_data_label.setText('Data will be stored to the \ninput folder')
#Downloading dedomenwn obs
def Obs_data(self):
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
#Apothikeusi epilogis pagkosmiwn i perifereiakwn diktywn
if self.Obs_Global_radioButton.isChecked():
text = str(self.Obs_Glob_Network_comboBox.currentText())
elif self.Obs_Regional_radioButton.isChecked():
text = str(self.Obs_Reg_Network_comboBox.currentText())
#Apothikeusi etoys,mina kai imeras apo calendar widget
year = self.calendarWidget.selectedDate().year()
month = self.calendarWidget.selectedDate().month()
day = self.calendarWidget.selectedDate().day()
#Apothikeusi tis epilogis morfis arxeiou px .yyo
format_text = str(self.obs_formats_comboBox.currentText())
#Exception ean den yparxei input path
if input_path == '':
raise Exception (self.Obs_data_label.setText('Specify input path'))
#Gia ypologismo meras sto etos
month_days = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
if year%4==0 and month >= 3:
mon_days=1
else:
mon_days =0
if month ==1:
mon_days =0
else:
for i in range (0,month-1):
mon_days=mon_days+month_days[i]
if mon_days+day >= 100:
DOY = str(mon_days+day)
elif mon_days+day < 10:
DOY = '00'+ str(day)
else:
DOY = '0'+ str(mon_days+day)
if text == 'CCDIS':
station = str(self.Obs_Stations_comboBox.currentText())
command =
'/gnss/data/daily/'+str(year)+'/'+DOY+'/'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'/'
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('cddis.gsfc.nasa.gov','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(command)
filenm = station+DOY+'0'+'.'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'.Z'
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changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close()
ftp_client.quit()
self.Obs_data_label.setText('Download successful')
except Exception,e:
self.Obs_data_label.setText(str(e))
time.sleep(2)
try:
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
if text == 'KASI':
station = str(self.Obs_Stations_comboBox.currentText())
command =
'/gps/data/daily/'+str(year)+'/'+DOY+'/'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'/'
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('nfs.kasi.re.kr','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(command)
filenm = station+DOY+'0'+'.'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'.Z'
#print filenm
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close()
ftp_client.quit()
self.Obs_data_label.setText('Download successful')
except Exception,e:
self.Obs_data_label.setText(str(e))
time.sleep(2)
try:
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
if text == 'SOPAC':
station = str(self.Obs_Stations_comboBox.currentText())
self.Obs_data_label.setText('Compressed (.yyd)\nfiles only')
if format_text == '.yyd':
command = '/rinex/'+str(year)+'/'+DOY+'/'
else:
raise Exception (self.Obs_data_label.setText('Compressed
(.yyd)\nfiles only'))
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('garner.ucsd.edu','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(command)
filenm = station+DOY+'0'+'.'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'.Z'
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
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ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close()
ftp_client.quit()
self.Obs_data_label.setText('Download successful')
except Exception,e:
self.Obs_data_label.setText(str(e))
try:
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
if text == 'IGN':
station = str(self.Obs_Stations_comboBox.currentText())
self.Obs_data_label.setText('Compressed (.yyd)\nfiles only')
if format_text == '.yyd':
command = '/pub/igs/data/'+str(year)+'/'+DOY+'/'
else:
raise Exception (self.Obs_data_label.setText('Compressed
(.yyd)\nfiles only'))
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('igs.ensg.ign.fr','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(command)
filenm = station+DOY+'0'+'.'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'.Z'
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close()
ftp_client.quit()
self.Obs_data_label.setText('Download successful')
except Exception,e:
self.Obs_data_label.setText(str(e))
try:
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
if text == 'EUREF':
station = str(self.Obs_Stations_comboBox.currentText())
self.Obs_data_label.setText('Compressed (.yyd) \nfiles only')
if format_text == '.yyd':
command = '/EUREF/obs/'+str(year)+'/'+DOY+'/'
else:
raise Exception (self.Obs_data_label.setText('Compressed
(.yyd)\nfiles only'))
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('igs.bkg.bund.de','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(command)
filenm = station+DOY+'0'+'.'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'.Z'
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
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ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close()
ftp_client.quit()
self.Obs_data_label.setText('Download successful')
except Exception,e:
self.Obs_data_label.setText(str(e))
try:
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
if text == 'MGEX':
station = str(self.Obs_Stations_comboBox.currentText())
command =
'/gnss/data/campaign/mgex/daily/rinex3/'+str(year)+'/'+DOY+'/'+str(year)[2:4]+f
ormat_text[-1]+'/'
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('cddis.gsfc.nasa.gov','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(command)
filenm = station+DOY+'0'+'.'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'.Z'
print filenm
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close()
ftp_client.quit()
self.Obs_data_label.setText('Download successful')
except Exception,e:
self.Obs_data_label.setText(str(e))
try:
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
#Eggrafi tou katevasmenou arxeiou stin grammi obs file
if format_text == '.yyo':
self.RTKL_Obs_file_lineEdit.setText(filenm[:-2])
else:
self.RTKL_Comp_Obs_file_lineEdit.setText(filenm[:-2])
#Gia ypologismo twn diathesimwn stathmwn dedomenwn nav
def Nav_Combo_Stations(self):
if self.Nav_Global_radioButton.isChecked():
text = str(self.Nav_Glob_Network_comboBox.currentText())
elif self.Nav_Regional_radioButton.isChecked():
text = str(self.Nav_Reg_Network_comboBox.currentText())
#Apothikeusi tis epilogis morfis arxeiou px .yyo
format_text = str(self.nav_formats_comboBox.currentText())
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year = self.calendarWidget.selectedDate().year()
month = self.calendarWidget.selectedDate().month()
day = self.calendarWidget.selectedDate().day()
#Gia ypologismo meras sto etos
month_days = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
if year%4==0 and month >2:
mon_days=1
else:
mon_days =0
if month == 1:
mon_days =0
else:
for i in range (0,month-1):
mon_days=mon_days+month_days[i]
if mon_days+day >= 100:
DOY = str(mon_days+day)
elif mon_days+day<10:
DOY = '00'+str(mon_days+day)
else:
DOY = '0'+str(mon_days+day)
combolista = []
let_list = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n',
'o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z']
if text == 'CCDIS':
ftp_client =
ftplib.FTP('cddis.gsfc.nasa.gov','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/gnss/data/daily/'+str(year)+'/'+DOY+'/'+str(year)[2:4]+format_te
xt[-1]+'/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
for x in files:
if x[0] in let_list:
t=x
temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
ftp_client.quit()
if text == 'MGEX':
ftp_client =
ftplib.FTP('cddis.gsfc.nasa.gov','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/gnss/data/campaign/mgex/daily/rinex3/'+str(year)+'/'+DOY+'/'+
str(year)[2:4]+format_text[-1]+'/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
for x in files:
if x[0] in let_list:
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t=x
temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
ftp_client.quit()
if text == 'KASI':
ftp_client =
ftplib.FTP('nfs.kasi.re.kr','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/gps/data/daily/'+str(year)+'/'+DOY+'/'+str(year)[2:4]+format_tex
t[-1]+'/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
for x in files:
if x[0] in let_list:
t=x
temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
ftp_client.quit()
if text == 'IGN':
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('igs.ensg.ign.fr','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/pub/igs/data/'+str(year)+'/'+DOY+'/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
for x in files:
if x[0] in let_list and x[-3]==format_text[-1]:
t=x
temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
ftp_client.quit()
except Exception, e:
print str(e)
if text == 'SOPAC':
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('garner.ucsd.edu','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/nav/'+str(year)+'/'+DOY+'/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
for x in files:
if x[0] in let_list:
t=x
temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
ftp_client.quit()
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except Exception, e:
print str(e)
if text == 'EUREF':
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('igs.bkg.bund.de','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd('/EUREF/obs/'+str(year)+'/'+DOY+'/')
files = ftp_client.nlst()
temp = []
for x in files:
if x[0] in let_list and x[-3]==format_text[-1]:
t=x
temp.append(t)
for x in temp:
combolista.append(x[0:4])
ftp_client.quit()
except Exception, e:
print str(e)
#Katharizei to comboBox apo proigoumenes eggrafes
self.Nav_Stations_comboBox.clear()
#Grafei sto comboBox tin combolista sortarismeni
self.Nav_Stations_comboBox.addItems(sorted(combolista))
#Downloading dedomenwn nav
def Nav_data(self):
#Epilogi ean exoyme pagkosmio i perifereiako diktyo
if self.Nav_Global_radioButton.isChecked():
text = str(self.Nav_Glob_Network_comboBox.currentText())
elif self.Nav_Regional_radioButton.isChecked():
text = str(self.Nav_Reg_Network_comboBox.currentText())
#Apothikeusi input path
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
#Apothikeusi tis epilogis morfis arxeiou px .yyo
format_text = str(self.nav_formats_comboBox.currentText())
year = self.calendarWidget.selectedDate().year()
month = self.calendarWidget.selectedDate().month()
day = self.calendarWidget.selectedDate().day()
#Exception ean den yparxei input path
if input_path == '':
raise Exception (self.Nav_data_label.setText('Specify input path'))
#Gia ypologismo meras sto etos
month_days = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
#Prosthiki mias imera ean einai disekto ki exei perasei o Feb
if year%4==0 and month>2:
mon_days=1
else:
mon_days =0
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#An o minas mas einai o Jan
if month ==1:
mon_days =0
#Gia tous ypoloipous mines
else:
for i in range (0,month-1):
mon_days=mon_days+month_days[i]
if mon_days+day >= 100:
DOY = str(mon_days+day)
#An to apotelesma einai monopsifio
elif mon_days+day<10:
DOY = '00'+str(mon_days+day)
#An to apotelesma einai dipsifio
else:
DOY = '0'+str(mon_days+day)
if text == 'CCDIS':
station = str(self.Nav_Stations_comboBox.currentText())
command =
'/gnss/data/daily/'+str(year)+'/'+DOY+'/'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'/'
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('cddis.gsfc.nasa.gov','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(command)
filenm = station+DOY+'0'+'.'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'.Z'
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close()
ftp_client.quit()
self.Nav_data_label.setText('Download successful')
except Exception,e:
self.Nav_data_label.setText(str(e))
try:
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
if text == 'MGEX':
station = str(self.Nav_Stations_comboBox.currentText())
command =
'/gnss/data/campaign/mgex/daily/rinex3/'+str(year)+'/'+DOY+'/'+str(year)[2:4]+f
ormat_text[-1]+'/'
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('cddis.gsfc.nasa.gov','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(command)
filenm = station+DOY+'0'+'.'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'.Z'
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close()
ftp_client.quit()
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self.Nav_data_label.setText('Download successful')
except Exception,e:
self.Nav_data_label.setText(str(e))
try:
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
if text == 'KASI':
#Metavliti epithymitou stathmou
station = str(self.Nav_Stations_comboBox.currentText())
#Apothikeusi path meta ti dieuthynsi tis selidas
#px. '/gps/data/daily/2017/103/17n/'
command =
'/gps/data/daily/'+str(year)+'/'+DOY+'/'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'/'
try:
#Syndesi sti selida
ftp_client =
ftplib.FTP('nfs.kasi.re.kr','anonymous','someone@gmail.com')
#Allagi directory selidas
ftp_client.cwd(command)
#Onoma arxeiou pou tha katevei
filenm = station+DOY+'0'+'.'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'.Z'
#Dimiourgia arxeiou ston ypologisti
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
#Katevasma dedomenwn kai eggrafi sto arxeio
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
#Kleisimo arxeiou
changelogFile.close()
#Kleisimo syndesis ftp
ftp_client.quit()
#Enimerwsi xristi
self.Nav_data_label.setText('Download successful')
except Exception,e:
#Se periptwsi sfalmatos, enimerwsi xristi
self.Nav_data_label.setText(str(e))
try:
#Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True)
except Exception,e:
print str(e)
if text == 'SOPAC':
station = str(self.Nav_Stations_comboBox.currentText())
if format_text == '.yyg' or format_text == '.yyl' or format_text == '.yyh':
raise Exception, (self.Nav_data_label.setText('GPS (.yyn)\nNav
data only'))
command = '/nav/'+str(year)+'/'+DOY+'/'
try:
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ftp_client =
ftplib.FTP('garner.ucsd.edu','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(command)
filenm = station+DOY+'0'+'.'+str(year)[2:4]+'n.Z'
print filenm
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close()
ftp_client.quit()
self.Nav_data_label.setText('Download successful')
except Exception,e:
self.Nav_data_label.setText(str(e))
try:
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
if text == 'IGN':
station = str(self.Nav_Stations_comboBox.currentText())
if format_text == '.yyl' or format_text == '.yyh':
raise Exception, (self.Nav_data_label.setText('Galileo and
SBAS\nnav data unavailable'))
command = '/pub/igs/data/'+str(year)+'/'+DOY+'/'
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('igs.ensg.ign.fr','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(command)
filenm = station+DOY+'0'+'.'+str(year)[2:4]+format_text[-1]+'.Z'
print filenm
changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close()
ftp_client.quit()
self.Nav_data_label.setText('Download successful')
except Exception,e:
self.Nav_data_label.setText(str(e))
try:
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
if text == 'EUREF':
station = str(self.Nav_Stations_comboBox.currentText())
command = '/EUREF/obs/'+str(year)+'/'+DOY+'/'
try:
ftp_client =
ftplib.FTP('igs.bkg.bund.de','anonymous','someone@gmail.com')
ftp_client.cwd(command)
filenm = station+DOY+'0'+'.'+str(year)[2:4]+'n.Z'
print filenm
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changelogFile = open(input_path+'\\'+filenm,'wb')
ftp_client.retrbinary('RETR '+filenm, changelogFile.write)
changelogFile.close()
ftp_client.quit()
self.Nav_data_label.setText('Download successful')
except Exception,e:
self.Nav_data_label.setText(str(e))
try:
subprocess.check_output("gzip -d
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True) #Klisi gzip mesw cmd gia aposumpiesi .Z
except Exception,e:
print str(e)
if format_text == '.yyn':
self.RTKL_Nav_file_lineEdit.setText(filenm[:-2])
elif format_text == '.yyg':
self.RTKL_Glon_Nav_file_lineEdit.setText(filenm[:-2])
#Syndesi me inline imerologio GNSS
def GPS_Calendar(self):
webbrowser.open('http://www.gnsscalendar.com/',new=2)
#Syndesi me to diktyo tis IGS
def IGS_Network(self):
webbrowser.open('http://www.igs.org/network',new=2)
#Syndesi me to diktyo EUREF
def EUREF_Network(self):
webbrowser.open('http://www.epncb.oma.be/_networkdata/stationlist.php',ne
w=2)
#Ektelesi RTKLib (rnx2rtkp.exe)
def RTKLib_execute(self):
#Apothikeusi path eisagwgis/eksagwgis
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
output_path = str(self.Output_data_lineEdit.text())
#Exception ean den yparxei input path
if input_path == '':
raise Exception (self.RTKLIB_Processing_label.setText('Specify input
path'))
#Exception ean den yparxei output path
if output_path == '':
raise Exception (self.RTKLIB_Processing_label.setText('Specify
output path'))
#Anoigei to arxeio kai apothikeuei tis grammes sto x
with open ('test_con_file.conf','r') as f:
x = f.readlines()
#x.strip('#')
#Afairei ta sxolia meta to #
#Afairei ta kena
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#Apothikeuei kathe grammi se mia eggrafi tis listas data
data = []
for line in x:
line = line.partition('#')[0]
line = line.rstrip()
data.append(line)
name = []
choice = []
#Xwrizei tis eggrafes tis listas data sto '='
#Ean einai mono 2 stoixeia stin eggrafi
#Apothikeuei to 1o sto name k to 2o sto choice
for line in data:
line = line.split('=')
if len(line) == 2:
temp1 = line[0]
temp2 = line[1]
name.append(temp1)
choice.append(temp2)
#Apotikeuei ta stoixeia sto leksiko "options"
options = dict(zip(name,choice))
#Orismos synartisis gia antikatastasi mias timis sto leksiko
def replace_dict_value(key_to_find,new_option):
for key in options.keys():
if key == key_to_find:
options[key] = new_option
#Apothikeusi loipwn arxeiwn (clk, sp3)
clkfile = input_path+'\\'+str(self.RTKL_clk_file_lineEdit.text())
#Exception ean den yparxei arxeio clk
if clkfile == '' or clkfile[-4:] != '.clk':
raise Exception (self.RTKLIB_Processing_label.setText('Specify valid
.clk file'))
spfile = input_path+'\\'+str(self.RTKL_sp3_file_lineEdit.text())
#Exception ean den yparxei arxeio sp3
if spfile == '' or spfile[-4:] != '.sp3':
raise Exception (self.RTKLIB_Processing_label.setText('Specify valid
.sp3 file'))
#Arxeio erp
erpfile = input_path+'\\'+str(self.RTKL_erp_file_lineEdit.text())
#Arxeio dcb
dcbfile = input_path+'\\'+str(self.DCB_lineEdit.text())
#Listes me toys kwdikous gia to arxeio conf
posmodeList = ['single','dgps','kinematic','static','movingbase','fixed','pppkine','ppp-static']
armodeList = ['off','continuous','instantaneous','fix-and-hold']
gloarmodeList = ['off','on','autocal']
#Dimiourgia leksikwn
posmodeDict = dict(enumerate(posmodeList))
armodeDict = dict(enumerate(armodeList))
gloarmodeDict = dict(enumerate(gloarmodeList))
#Apothikeusi newn timwn apo 'GNSS L'
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tempmode = self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.currentIndex()
mode = posmodeDict[tempmode]
tempiargps = self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox.currentIndex()
iargps = armodeDict[tempiargps]
tempiarglon = self.RTKLIB_IAR_GLONASS_comboBox.currentIndex()
iarglon = gloarmodeDict[tempiarglon]
baselat = str(self.Base_Lat_lineEdit.text())
baselon = str(self.Base_Lon_lineEdit.text())
baseheight = str(self.Base_Height_lineEdit.text())
#Klisi synartisis replace_dict_value gia allagi stoixeiwn
replace_dict_value('pos1-posmode
',mode)
replace_dict_value('pos2-armode
',iargps)
replace_dict_value('pos2-gloarmode ',iarglon)
replace_dict_value('ant2-pos1
',str(baselat))
replace_dict_value('ant2-pos2
',str(baselon))
replace_dict_value('ant2-pos3
',str(baseheight))
replace_dict_value('file-eopfile
',str(erpfile))
replace_dict_value('file-dcbfile
',str(dcbfile))
#Klisi synartisis gia eisagwgi arxeiou antex apo to input_path gia
doryforous k dektes
antex = input_path+'\\igs08.atx'
replace_dict_value('file-satantfile ',str(antex))
replace_dict_value('file-rcvantfile ',str(antex))
#Dimiourgia neou arxeiou conf kai eggrafi leksikou me nees times
change_file = open(input_path+'\\new_con_file.conf','w')
#Eggrafi options sto neo arxeio
for i in options:
change_file.write(i+'='+options[i]+'\n')
change_file.close()
#obsLineTxt einai to keimeno sto pedio obs
obsLineTxt = str(self.RTKL_Obs_file_lineEdit.text())
#Minima sfalmatos ean den exei arxeio paratitisewn
if obsLineTxt == '':
raise Exception (self.RTKLIB_Processing_label.setText('Specify obs
file'))
files = []
files = obsLineTxt.split(':')
#To i einai kathena apo ta arxeia obs
for i in files:
#Minima sfalmatos ean to arxeio obs den teleiwnei se 'o'
if i[-1] != 'o':
raise Exception (self.RTKLIB_Processing_label.setText('Specify
valid obs file'))
#Apothikeusi obsfile kai navfile
obsfile = input_path+'\\'+i
navfile = input_path+'\\'+str(self.RTKL_Nav_file_lineEdit.text())
#Minima sfalmatos ean to arxeio nav den teleiwnei se 'n'
if navfile == '' or navfile[-1] != 'n':
raise Exception (self.RTKLIB_Processing_label.setText('Specify
valid nav file'))
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#Ektelesi rnx2rtkp.exe mesw grammis entolwn
try:
subprocess.check_output('rnx2rtkp.exe -k
'+input_path+'\\new_con_file.conf -o '+output_path+'\\'+i[:-4]+'.pos '+obsfile+'
'+navfile+' '+clkfile+' '+spfile,shell=True)
except Exception, e:
self.RTKLIB_Processing_label.setText(str(e))
#Apothikeusi onomatos arxeiwn pos stis antistoixes theseis
self.Posfile_lineEdit.setText(i[:-4]+'.pos')
self.Plot_posfile_lineEdit.setText(i[:-4]+'.pos')
#Minima oloklirwsis diadikasias
self.RTKLIB_Processing_label.setText('Process Complete')
#Diavazei to arxeio pos kai epistrefei se neo arxeio monosimanti lysi
def Solution_posfile(self):
output_path = str(self.Output_data_lineEdit.text())
if output_path == '':
raise Exception (self.RTKLIB_Solution_label.setText('Specify
output\npath'))
#Diavazei ta onomata twn arxeiwn
files = []
filenames = str(self.Posfile_lineEdit.text())
if filenames == '' or filenames[-4:] != '.pos':
raise Exception (self.RTKLIB_Solution_label.setText('Specify valid
\npos file'))
files = filenames.split(':')
data = []
GPST = []
templatitude = []
templongitude = []
tempheight = []
Q = []
ns = []
tempsdn = []
tempsde = []
tempsdu = []
tempsdne = []
tempsdeu = []
tempsdun = []
age = []
ratio = []
#Metavlites pou tha anatethoun argotera metatrepontas tis
proigoumenes se float
latitude = []
longitude = []
height = []
sdn = []
sde = []
sdu = []
#Vari
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pn = []
pe = []
pu = []
sumPn = 0
sumPe = 0
sumPu = 0
sumpln = 0
sumple = 0
sumplu = 0
#Synartisi pou metatrepei tis times se float
def conv_float(x):
anumber = float(x)
return anumber
#Synartisi prosdiorismou twn varwn
def prosdiorismos_varwn(sfalma):
return 0.01/sfalma**2
try:
for posf in files:
with open (output_path+'\\'+posf,'r') as f:
x = f.readlines()
for line in x:
line = line.partition('%')[0]
line = line.rstrip()
data.append(line)
for line in data:
line = line.split(',')
if len(line) == 14:
temp1 = line[0]
temp2 = line[1]
temp3 = line[2]
temp4 = line[3]
temp5 = line[4]
temp6 = line[5]
temp7 = line[6]
temp8 = line[7]
temp9 = line[8]
temp10 = line[9]
temp11 = line[10]
temp12 = line[11]
temp13 = line[12]
temp14 = line[13]
GPST.append(temp1)
templatitude.append(temp2)
templongitude.append(temp3)
tempheight.append(temp4)
Q.append(temp5)
ns.append(temp6)
tempsdn.append(temp7)
tempsde.append(temp8)
tempsdu.append(temp9)
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tempsdne.append(temp10)
tempsdeu.append(temp11)
tempsdun.append(temp12)
age.append(temp13)
ratio.append(temp14)
eggrafes = len(Q)
#metatropi aparaititwn metavlitwn se float
for i in templatitude:
temp = conv_float(i)
latitude.append(temp)
for i in templongitude:
temp = conv_float(i)
longitude.append(temp)
for i in tempheight:
temp = conv_float(i)
height.append(temp)
for i in tempsdn:
temp = conv_float(i)
sdn.append(temp)
for i in tempsde:
temp = conv_float(i)
sde.append(temp)
for i in tempsdu:
temp = conv_float(i)
sdu.append(temp)
#Prosdiorismos varwn
for i in sdn:
temp = prosdiorismos_varwn(i)
pn.append(temp)
for i in sde:
temp = prosdiorismos_varwn(i)
pe.append(temp)
for i in sdu:
temp = prosdiorismos_varwn(i)
pu.append(temp)
#Yoplogismos arithmiti - paronomasti gia tin kalyteri timi
for i in range (0,eggrafes):
sumPn = sumPn + pn[i]
sumPe += pe[i]
sumPu += pu[i]
sumpln += pn[i]*latitude[i]
sumple += pe[i]*longitude[i]
sumplu += pu[i]*height[i]
#Kalyteres times
meann = sumpln/sumPn
meane = sumple/sumPe
meanu = sumplu/sumPu
solution_file = open(output_path+'\\'+posf[:-4]+'.txt','w')
solution_file.write('Mean Lat\tMean Lon\tMean
Height\n'+str(meann)+'\t'+str(meane)+'\t'+str(meanu))
199

solution_file.close()
except Exception,e:
self.RTKLIB_Solution_label.setText(str(e))
self.RTKLIB_Solution_label.setText('Solution exported \n to output
folder')

#Ektelesi QC, diavasma arxeiou .S kai enimerwsi label
def TEQC_execute(self):
obsLineTxt = str(self.RTKL_Obs_file_lineEdit.text()) #ta arxeia obs
if obsLineTxt == '' or obsLineTxt[-1] != 'o':
raise Exception (self.qc_label.setText('Specify obs file'))
#Apothikeusi twn arxeiwn obs se lista
files = []
files = obsLineTxt.split(':')
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
if input_path == '':
raise Exception (self.qc_label.setText('Specify input path'))
for i in files:
filenm = i
#to arxeio obs
navfile_g = str(self.RTKL_Nav_file_lineEdit.text())
#to arxeio nav
gps
navfile_r = str(self.RTKL_Glon_Nav_file_lineEdit.text()) #to arxeio
nav glonass
if navfile_g is not '' and navfile_r is not '':
try:
subprocess.check_output("teqc +qc +plot -nav
"+input_path+'\\'+navfile_g+' -nav '+input_path+'\\'+navfile_r+'
'+input_path+'\\'+filenm,shell=True)
except Exception,e:
print str(e)
elif navfile_g is not '' and navfile_r is '':
try:
subprocess.check_output("teqc +qc +plot -nav
"+input_path+'\\'+navfile_g+' '+input_path+'\\'+filenm,shell=True)
except Exception,e:
print str(e)
elif navfile_g is '' and navfile_r is not '':
try:
subprocess.check_output("teqc +qc +plot -nav
"+input_path+'\\'+navfile_r+' '+input_path+'\\'+filenm,shell=True)
except Exception,e:
print str(e)
else:
try:
subprocess.check_output("teqc +qc +plot
"+input_path+'\\'+filenm,shell=True)
except Exception,e:
print str(e)
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#Diavasma arxeiou TEQC .S
with open (input_path+'\\'+filenm[:-1]+'S','r') as f:
x = f.readlines()
data = []
for line in x:
line = line.rstrip()
data.append(line)
xst = [] #Proswrines times arxis
xend = [] #Proswrines times telous
for line in data:
if line[:23] == 'Time of start of window':
xst = line.split(':')
if line[:23] == 'Time of end of window':
xend = line.split(':')
break
#Afairei toys titlous "Time of..."
xst.remove('Time of start of window ')
xend.remove('Time of end of window ')
#Apothikeusi sta labels
self.TEQC_StartTime_label.setText('Time of Start:
'+(xst[0])+':'+(xst[1])+':'+(xst[2]))
self.TEQC_TimeEnd_label.setText('Time of End:
'+xend[0]+':'+xend[1]+':'+xend[2])
name = []
choice = []
#Diavasma grammwn tis morfis name : data
for line in data:
line = line.split(':')
if len(line) == 2:
temp1 = line[0]
temp2 = line[1]
name.append(temp1)
choice.append(temp2)
#apothikeusi arxeiou sto opoio ginetai o elegxos
self.TEQC_file_label.setText('Obs File: '+str(filenm))
#Enwsi twn dedomenwn se ena dictionary
stats = dict(zip(name,choice))
for i in stats: #To stats[i] anaferetai sto leksiko stats kai epistrefei tin
metavliti tou kleidiou i
#apothikeusi twn timwn Mean S1 kai Mean S2
if i[:7] == 'Mean S1':
self.TEQC_MeanS1_label.setText('Mean S1: '+stats[i]+' dBHz')
if i[:7] == 'Mean S2':
self.TEQC_MeanS2_label.setText('Mean S2: '+stats[i]+' dBHz')
if i[:7] == 'Mean S5':
self.TEQC_MeanS5_label.setText('Mean S5: '+stats[i]+' dBHz')
#Apothikeusi arithmou doryforwnme paratiriseis
if i[:23] == 'Total satellites w/ obs':
self.TEQC_Sat_wobs_label.setText('Satellites w obs: '+stats[i])
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#Apothikeusi synolikou xronou metrisewn
if i[:23] == 'Time line window length':
#Proswrini apothikeusi sti metavliti raw text gia na
xrisimopoiisoume ta prwta 14 stoixeia
raw_text = stats[i]
self.TEQC_MeasurementTime_label.setText('Measurement
Time: '+raw_text[:14])
#apothikeusi kinoumenou mesou MP12
if i[:19] == 'Moving average MP12':
self.TEQC_MP12_label.setText('MP12: '+stats[i])
#apothikeusi kinoumenou mesou MP21
if i[:19] == 'Moving average MP21':
self.TEQC_MP21_label.setText('MP21: '+stats[i])
#apothikeusi kinoumenou mesou MP15
if i[:19] == 'Moving average MP15':
self.TEQC_MP15_label.setText('MP15: '+stats[i])
#apothikeusi kinoumenou mesou MP51
if i[:19] == 'Moving average MP51':
self.TEQC_MP51_label.setText('MP51: '+stats[i])

#Synartisi pou kanei thinning enos arxeiou obs
def TEQC_thinning(self):
#Epilogi input path
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
#Minyma sfalmatos ean to input path einai keno
if input_path == '':
raise Exception (self.Thinning_instruction_label.setText('Specify input
path'))
#Epilogi output path
output_path = str(self.Output_data_lineEdit.text())
#Minyma sfalmatos ean to output path einai keno
if output_path == '':
raise Exception (self.Thinning_instruction_label.setText('Specify
output path'))
#ta arxeia obs
obsLineTxt = str(self.Thinning_Obsfile_lineEdit.text())
#Apothikeusi twn arxeiwn obs se lista
files = []
#Diaxwrismos opou exei ':'
files = obsLineTxt.split(':')
#Minyma sfalmatos ean to pedio paratirisewn einai keno
if obsLineTxt == '' :
raise Exception (self.Thinning_instruction_label.setText('Specify obs
file'))
#Apothikeusi timis interval tou combobox
interval = str(self.Thinning_comboBox.currentText())
#Gia kathe arxeio obs
#Ektelesi tis entolis tou TEQC
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for i in files:
try:
subprocess.check_output("teqc -O.dec "+interval+'
'+input_path+'\\'+i+' > '+output_path+'\\'+interval+'sec'+i,shell=True)
except Exception,e:
self.Thinning_instruction_label.setText(str(e))
#Enimerwsi xristi gia oloklirwsi
self.Thinning_instruction_label.setText('Thinning completed')
#Perikopi enos i parapanw arxeiwn obs me vasi ena mitriko arxeio
def TEQC_slicing(self):
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
if input_path == '':
raise Exception (self.Slicing_instruction_label.setText('Specify input
path'))
output_path = str(self.Output_data_lineEdit.text())
if output_path == '':
raise Exception (self.Slicing_instruction_label.setText('Specify output
path'))
#To arxeio parent
parfile = str(self.Slicing_Parent_lineEdit.text())
if parfile == '' or parfile[-1] != 'o':
raise Exception (self.Slicing_instruction_label.setText('Specify valid
parent file'))
#Xreiazetai prwta na kalesoume to TEQC +qc gia na diavastei to arxeio
filename.yyS
try:
subprocess.check_output("teqc +qc
"+input_path+'\\'+parfile,shell=True)
except Exception,e:
print str(e)
filenm = input_path+'\\'+parfile[:-1]+'S'
data = []
xst = [] #Proswrines times arxis
xend = [] #Proswrines times telous
#Anoigei to arxeio
#Pernaei tis times sti metavliti data
#Ean to keimeno arxizei me time of... apothikeuei tis times diaxwrizontas
me ':'
#Afou apothikeusei to end kanei break to for loop
with open (filenm,'r') as f:
x = f.readlines()
for line in x:
data.append(line)
for line in data:
if line[:23] == 'Time of start of window':
xst = line.split(':')
if line[:23] == 'Time of end of window':
xend = line.split(':')
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break
#Afairei toys titlous "Time of..."
xst.remove('Time of start of window ')
xend.remove('Time of end of window ')
#Apothikeuei se mia proswrini timi tis metavlites diaxwrizontas me ' ' giati
yparxoun
#eggrafes px 2016 Dec 12
temp = []
for i in xst:
j = i.split(' ')
temp.append(j)
#Dimiourgoume mia lista minwn gia na antikatastisoume to mina me
arithmo
#Dimiourgoume mia lista me onomata twn metavlitwn gia na
dimiourgisoume leksiko
mon_list =
['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec']
names = ['year','month','day','hours','minutes','seconds']
#Gia na afairethoun ta kena
for i in temp[0]:
if i == '':
temp[0].remove('')
#Antikathista to onoma tou mina me ton arithmo tou px Dec=12
for i in range(0,len(mon_list)):
if temp[0][1] == mon_list[i]:
temp[0][1] = str(i+1)
#Apothikeuei tis times vgazontas tis apo tis ypolistes pou exei to temp
values =
[temp[0][0],temp[0][1],temp[0][2],temp[0][3],temp[1][0],temp[2][0][:2]]
#Dimiourgei leksiko me onomata,times
start = dict(zip(names,values))
#Omoiws gia to end
temp1 = []
for i in xend:
j = i.split(' ')
temp1.append(j)
#Gia na afairethoun ta kena
for i in temp1[0]:
if i == '':
temp1[0].remove('')
#Antikathista to onoma tou mina me ton arithmo tou px Dec=12
for i in range(0,len(mon_list)):
if temp1[0][1] == mon_list[i]:
temp1[0][1] = str(i+1)
#Apothikeuei tis times vgazontas tis apo tis ypolistes pou exei to temp
values1 =
[temp1[0][0],temp1[0][1],temp1[0][2],temp1[0][3],temp1[1][0],temp1[2][0][:2]]
end = dict(zip(names,values1))
#Ypologismos synolikis diarkeias se lepta
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#Efoson to telos einai meta tin arxi stin idia imera de xreiazetai na
diorthothoun tyxon arnitika lepta giati
#to Duration einai se synolika lepta
minutes = int(end['minutes'])-int(start['minutes'])
hours = int(end['hours'])-int(start['hours'])
Duration = hours*60 + minutes
#Klisi TEQC gia to slicing
cldLineTxt = str(self.Slicing_Child_lineEdit.text()) #ta arxeia child
if cldLineTxt == '' or cldLineTxt[-1] != 'o':
raise Exception (self.Slicing_instruction_label.setText('Specify valid
child file'))
files = []
files = cldLineTxt.split(':')
startstring =
start['year']+start['month']+start['day']+start['hours']+start['minutes']+start['seco
nds']
for filenm in files:
try:
subprocess.check_output("teqc -st "+startstring+' +dm
'+str(Duration)+' '+input_path+'\\'+filenm+' >
'+output_path+'\\child'+filenm,shell=True)
except Exception,e:
print str(e)
self.Slicing_instruction_label.setText('Slicing successful\nThe new child
file is in the output folder')
#Aposympiesi arxeiwn me Hatanaka
def decompress(self):
#Orismos input/output paths
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
if input_path == '':
raise Exception (self.RTKL_Comp_Obs_file_label.setText('Specify
input path'))
#Keimeno sto pedio twn arxeiwn
obsLineTxt = str(self.RTKL_Comp_Obs_file_lineEdit.text())
if obsLineTxt == '' or obsLineTxt[-1] != 'd':
raise Exception (self.RTKL_Comp_Obs_file_label.setText('Specify
valid compressed file'))
files = []
files = obsLineTxt.split(':')
for filenm in files:
#Klisi Hatanaka mesw cmd
try:
subprocess.check_output('crx2rnx
'+input_path+'\\'+filenm,shell=True)
#Apothikeusi onomatos aposympiesmenou arxeiou sto pedio obs
self.RTKL_Obs_file_lineEdit.setText(filenm[:-1]+'o')
except Exception, e:
self.RTKL_Comp_Obs_file_label.setText(str(e))
self.RTKL_Comp_Obs_file_label.setText('File Decompressed')
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#Ypologismos kai plotarisma residuals
def residual_plt(self):
#Apothikeuei ta arxeia pos tis kartelas Plotting
posLineTxt = str(self.Plot_posfile_lineEdit.text())
#Minyma sfalmatos ean den exei pos file
if posLineTxt == '':
raise Exception (self.Residual_label.setText('Specify pos file'))
files = []
#Ta diaxwrzei opou exoun ':'
files = posLineTxt.split(':')
meanval = []
data = []
output_path = str(self.Output_data_lineEdit.text())
#Minyma sfalmatos ean den exei output path
if output_path == '':
raise Exception (self.Residual_label.setText('Specify output path'))
#diavasma arxeiou txt
for filenm in files:
with open(output_path+'\\'+filenm[:-4]+'.txt','r') as f:
x = f.readlines()
for line in x:
meanval.append(line)
for line in meanval:
line = line.split('\t')
meanLat = line[0]
meanLon = line[1]
meanHeight = line[2]
meanLat = float(meanLat)
meanLon = float(meanLon)
meanHeight = float(meanHeight)
GPST = []
templatitude = []
templongitude = []
tempheight = []
Q = []
ns = []
tempsdn = []
tempsde = []
tempsdu = []
tempsdne = []
tempsdeu = []
tempsdun = []
age = []
ratio = []
#Metavlites pou tha anatethoun argotera metatrepontas tis
proigoumenes se float
latitude = []
longitude = []
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height = []
sdn = []
sde = []
sdu = []
#Synartisi pou metatrepei tis times se float
def conv_float(x):
anumber = float(x)
return anumber
#Diavasma arxeiou pos
with open(output_path+'\\'+filenm,'r') as f:
x = f.readlines()
for line in x:
line = line.partition('%')[0]
line = line.rstrip()
data.append(line)
for line in data:
line = line.split(',')
if len(line) == 14:
temp1 = line[0]
temp2 = line[1]
temp3 = line[2]
temp4 = line[3]
temp5 = line[4]
temp6 = line[5]
temp7 = line[6]
temp8 = line[7]
temp9 = line[8]
temp10 = line[9]
temp11 = line[10]
temp12 = line[11]
temp13 = line[12]
temp14 = line[13]
#Apothikeusi proswrinwn timwn stis antistoixes listes
GPST.append(temp1)
templatitude.append(temp2)
templongitude.append(temp3)
tempheight.append(temp4)
Q.append(temp5)
ns.append(temp6)
tempsdn.append(temp7)
tempsde.append(temp8)
tempsdu.append(temp9)
tempsdne.append(temp10)
tempsdeu.append(temp11)
tempsdun.append(temp12)
age.append(temp13)
ratio.append(temp14)
eggrafes = len(Q)
#metatropi aparaititwn metavlitwn se float
for i in templatitude:
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temp = conv_float(i)
latitude.append(temp)
for i in templongitude:
temp = conv_float(i)
longitude.append(temp)
for i in tempheight:
temp = conv_float(i)
height.append(temp)
for i in tempsdn:
temp = conv_float(i)
sdn.append(temp)
for i in tempsde:
temp = conv_float(i)
sde.append(temp)
for i in tempsdu:
temp = conv_float(i)
sdu.append(temp)
#Listes me ta residuals
reslat = []
reslon = []
reshgt = []
#Ypologismos residuals
for i in range (0,eggrafes):
treslat = meanLat - latitude[i]
reslat.append(treslat)
treslon = meanLon - longitude[i]
reslon.append(treslon)
treshgt = meanHeight - height[i]
reshgt.append(treshgt)
#Plotarisma
style.use('ggplot')
plt.title(filenm[:-4]+'Solution Residuals')
ax1 = plt.subplot2grid((6,1),(0,0),rowspan = 2, colspan = 1)
ax1.yaxis.set_major_locator(mticker.MaxNLocator(nbins=5,prune='lower'))
ax1.grid = True
ax1.plot(reslon)
ax2 = plt.subplot2grid((6,1),(2,0),rowspan = 2, colspan = 1)
ax2.yaxis.set_major_locator(mticker.MaxNLocator(nbins=5,prune='lower'))
ax2.grid = True
ax2.plot(reslat)
plt.xlabel('Measurements')
plt.ylabel('Residuals (deg)')
ax3 = plt.subplot2grid((6,1),(4,0),rowspan = 2, colspan = 1)
ax3.yaxis.set_major_locator(mticker.MaxNLocator(nbins=5,prune='upper'))
ax3.grid = True
ax3.plot(reshgt)
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plt.show()
#Plotarisma apotelesmatwn rtklib
def posfile_plot(self):
#Arxeio pos
posLineTxt = str(self.Plot_posfile_lineEdit.text())
#Path eksagwgis
output_path = str(self.Output_data_lineEdit.text())
files = []
#Apothikeusi me diaxvrismo twn arxeiwn pos
files = posLineTxt.split(':')
#Epilogi styl
style.use('ggplot')
#fig = plt.figure()
#Gia kathe arxeio pos
for filenm in files:
with open(output_path+'\\'+filenm,'r') as f:
data = []
GPST = []
templatitude = []
templongitude = []
tempheight = []
latitude = []
longitude = []
height = []
x = f.readlines()
for line in x:
line = line.partition('%')[0]
line = line.rstrip()
data.append(line)
#Diavazontai ta longitude, latitude, height
for line in data:
line = line.split(',')
if len(line) == 14:
temp1 = line[0]
temp2 = line[1]
temp3 = line[2]
temp4 = line[3]
GPST.append(temp1)
templatitude.append(temp2)
templongitude.append(temp3)
tempheight.append(temp4)
eggrafes = len(GPST)
#metatropi aparaititwn metavlitwn se float
for i in templatitude:
temp = float(i)
latitude.append(temp)
for i in templongitude:
temp = float(i)
longitude.append(temp)
209

for i in tempheight:
temp = float(i)
height.append(temp)
#fig = plt.figure()
#ax1 = plt.subplot2grid((1,1), (0,0))
#plt.xlabel('Longitude')
#plt.ylabel('Latitude')
#for label in ax1.xaxis.get_ticklabels():
#label.set_rotation(45)
for i in range (0,eggrafes):
plt.plot(longitude[i],latitude[i],'g.',markersize = 5)
plt.grid = True
plt.xlabel('Longitude (deg)')
plt.ylabel('Latitude (deg)')
plt.title(filenm[:-4]+' Solution plot')
plt.show()
#Plotarisma typikwn sfalmatwn rtklib
def sigma_plot(self):
#Arxeio pos
posLineTxt = str(self.Plot_posfile_lineEdit.text())
if posLineTxt == '':
raise Exception (self.Sigma_plot_label.setText('Specify pos file'))
#Path eksagwgis
output_path = str(self.Output_data_lineEdit.text())
if output_path == '':
raise Exception (self.Sigma_plot_label.setText('Specify output path'))
files = []
#Apothikeusi me diaxvrismo twn arxeiwn pos
files = posLineTxt.split(':')
#Epilogi styl
style.use('ggplot')
#fig = plt.figure()
#Gia kathe arxeio pos
for filenm in files:
with open(output_path+'\\'+filenm,'r') as f:
data = []
GPST = []
#Proswrines times sigma
tempsdn = []
tempsde = []
tempsdu = []
sdn = []
sde = []
sdu = []
x = f.readlines()
for line in x:
line = line.partition('%')[0]
line = line.rstrip()
210

data.append(line)
#Diavazontai ta longitude, latitude, height
for line in data:
line = line.split(',')
if len(line) == 14:
temp1 = line[0]
temp2 = line[6]
temp3 = line[7]
temp4 = line[8]
GPST.append(temp1)
tempsdn.append(temp2)
tempsde.append(temp3)
tempsdu.append(temp4)
eggrafes = len(GPST)
#metatropi aparaititwn metavlitwn se float
for i in tempsdn:
temp = float(i)
sdn.append(temp)
for i in tempsde:
temp = float(i)
sde.append(temp)
for i in tempsdu:
temp = float(i)
sdu.append(temp)
plt.title(filenm[:-4]+' Solution sigma plot')
ax1 = plt.subplot2grid((6,1),(0,0),rowspan = 2, colspan = 1)
ax1.grid = True
ax1.yaxis.set_major_locator(mticker.MaxNLocator(nbins=5,prune='lower'))
ax1.plot(sdn)
ax2 = plt.subplot2grid((6,1),(2,0),rowspan = 2, colspan = 1)
ax2.grid = True
ax2.yaxis.set_major_locator(mticker.MaxNLocator(nbins=5,prune='lower'))
ax2.plot(sde)
plt.xlabel('Measurements')
plt.ylabel('Sigma (m)')
ax3 = plt.subplot2grid((6,1),(4,0),rowspan = 2, colspan = 1)
ax3.grid = True
ax3.yaxis.set_major_locator(mticker.MaxNLocator(nbins=5,prune='upper'))
ax3.plot(sdu)
#fig = plt.figure()
#ax1 = plt.subplot2grid((1,1), (0,0))
#plt.xlabel('Longitude')
#plt.ylabel('Latitude')
for label in ax1.xaxis.get_ticklabels():
label.set_rotation(45)
ax1.xaxis.set_major_locator(mticker.MaxNLocator(nbins=5))
plt.show()
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#Provoli troxiwn doryforwn stin ourania sfaira
def Skyplot(self):
#Arxeio pos
posLineTxt = str(self.Plot_posfile_lineEdit.text())
if posLineTxt == '':
raise Exception (self.Skyplot_label.setText('Specify pos file'))
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
if input_path == '':
raise Exception (self.Skyplot_label.setText('Specify input path'))
try:
subprocess.check_output('teqcplot.py +skyplot +tcl=30 +legend
'+input_path+'\\'+posLineTxt[:-4]+'.azi '+input_path+'\\'+posLineTxt[:4]+'.ele',shell=True)
except Exception, e:
self.Skyplot_label.setText(str(e))
#Provoli troxiwn doryforwn azimouthiwn-gwniwn ypsous
def azelplot(self):
#Arxeio pos
posLineTxt = str(self.Plot_posfile_lineEdit.text())
if posLineTxt == '':
raise Exception (self.azelplot_label.setText('Specify pos file'))
input_path = str(self.Input_data_lineEdit.text())
if input_path == '':
raise Exception (self.azelplot_label.setText('Specify input path'))
try:
subprocess.check_output('teqcplot.py +azelplot +tcl=30 +legend
'+input_path+'\\'+posLineTxt[:-4]+'.azi '+input_path+'\\'+posLineTxt[:4]+'.ele',shell=True)
except Exception, e:
self.azelplot_label.setText(str(e))
#Epanafora labels stis arxikes times
def Reset_labels(self):
self.Obs_data_label.setText('Data will be stored to the\ninput folder')
self.Nav_data_label.setText('Data will be stored to the\ninput folder')
self.sp3_clk_label.setText('*sp3 and *clk files will be downloaded')
self.atx_label.setText('igs08.atx file will be downloaded')
self.erp_label.setText('*erp file will be downloaded')
self.DCB_label.setText('The selected dcb file will be downloaded')
self.Slicing_instruction_label.setText('TEQC will modify your obs child file
so that it has the \nsame time span as the parent.')
self.Thinning_instruction_label.setText('TEQC will modify your obs file
time interval. The new \ninterval must be larger than the original')
self.RTKL_Comp_Obs_file_label.setText('Compressed Obs (.yyd) file')
self.TEQC_file_label.setText('Obs File: ')
self.TEQC_StartTime_label.setText('Time of Start: ')
self.TEQC_TimeEnd_label.setText('Time of End: ')
self.TEQC_MeasurementTime_label.setText('Measurement Time:')
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self.TEQC_Sat_wobs_label.setText('Satellites with obs:')
self.TEQC_MP12_label.setText('MP12: ')
self.TEQC_MP21_label.setText('MP21: ')
self.TEQC_MP15_label.setText('MP15:')
self.TEQC_MeanS1_label.setText('Mean S1: ')
self.TEQC_MeanS2_label.setText('Mean S2: ')
self.TEQC_MeanS5_label.setText('Mean S5: ')
self.RTKLIB_Solution_label.setText('Read .pos file \nfrom output folder')
self.RTKLIB_Processing_label.setText('RTKLIB Processing')
self.qc_label.setText('TEQC Quality Control')
self.Residual_label.setText('Residual plotting')
self.Sigma_plot_label.setText('Errors plotting')
self.Coord_plot_label.setText('Points plotting')
self.Skyplot_label.setText('Satellite Skyplot')
self.azelplot_label.setText('Satellite Azim/Elev\nplotting')
#Kleinei tin efarmogi
def close_application(self):
sys.exit(0)
def retranslateUi(self, GNSS_L_GUI):
GNSS_L_GUI.setWindowTitle(_translate("GNSS_L_GUI", "GNSS \"L\"
GUI v.3.1", None))
self.RTKL_Obs_file_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Observations (.yyo) file", None))
self.RTKL_Obs_file_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Choose file(s), separate with \":\"", None))
self.RTKL_Nav_file_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Navigation files", None))
self.RTKL_Nav_file_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Specify GPS nav (.yyn) file name", None))
self.RTKL_Glon_Nav_file_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_G
UI", "Specify GLONASS nav (.yyg) file name", None))
self.RTKL_Base_file_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Base
obs (.yyo) file \n"
"(optional)", None))
self.RTKL_Base_file_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Specify file name", None))
self.RTKL_sp3_file_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Orbit
Solutions (.sp3) file", None))
self.RTKL_sp3_file_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Specify file name", None))
self.RTKL_clk_file_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Clock
Solutions (.clk) file", None))
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self.RTKL_clk_file_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Specify file name", None))
self.RTKL_erp_file_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Earth
Rotation Parameters \n"
"(.erp) file", None))
self.RTKL_erp_file_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Specify file name", None))
self.DCB_label_2.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Differential Code
Biases\n"
"(DCB) file", None))
self.DCB_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Specify file name", None))
self.RTKL_Comp_Obs_file_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Compressed Obs (.yyd) file", None))
self.RTKL_Comp_Obs_file_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_
GUI", "Choose file(s), separate with \":\"", None))
self.Hatanaka_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Decompress", None))
self.tabWidget.setTabText(self.tabWidget.indexOf(self.tab_7),
_translate("GNSS_L_GUI", "Files", None))
self.qc_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "TEQC Quality Control",
None))
self.teqc_qc_button.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Run TEQC
QC", None))
self.TEQC_Title_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "QC Results",
None))
self.TEQC_file_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Obs File: ",
None))
self.TEQC_StartTime_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Time of
Start: ", None))
self.TEQC_TimeEnd_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Time of
End: ", None))
self.TEQC_MeasurementTime_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Measurement Time:", None))
self.TEQC_Sat_wobs_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Satellites with obs:", None))
self.TEQC_MP12_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "MP12: ",
None))
self.TEQC_MP21_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "MP21: ",
None))
self.TEQC_MP15_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "MP15:",
None))
self.TEQC_MP51_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "MP51:",
None))
self.TEQC_MeanS1_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Mean S1:
", None))
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self.TEQC_MeanS2_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Mean S2:
", None))
self.TEQC_MeanS5_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Mean S5:
", None))
self.tabWidget.setTabText(self.tabWidget.indexOf(self.tab),
_translate("GNSS_L_GUI", "TEQC QC", None))
self.Config_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Obs Files Slicing",
None))
self.Slicing_Parent_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Parent
File", None))
self.Slicing_Parent_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Choose Parent File", None))
self.Slicing_Child_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Child File ",
None))
self.Slicing_Child_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Choose File(s), separate with \":\"", None))
self.Slicing_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Slice",
None))
self.Config_label_2.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Obs Files
Thinning", None))
self.Thinning_instruction_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"TEQC will modify your obs file time interval. The new \n"
"interval must be larger than the original", None))
self.Thinning_Obsfile_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Obs File
", None))
self.Thinning_Obsfile_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Choose File(s), separate with \":\"", None))
self.Slicing_instruction_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "TEQC
will modify your obs child file so that it has the \n"
"same time span as the parent.", None))
self.Thinning_combo_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Select
new interval\n"
"(values are in sec)", None))
self.Thinning_comboBox.setItemText(0, _translate("GNSS_L_GUI", "2",
None))
self.Thinning_comboBox.setItemText(1, _translate("GNSS_L_GUI", "5",
None))
self.Thinning_comboBox.setItemText(2, _translate("GNSS_L_GUI", "10",
None))
self.Thinning_comboBox.setItemText(3, _translate("GNSS_L_GUI", "15",
None))
self.Thinning_comboBox.setItemText(4, _translate("GNSS_L_GUI", "30",
None))
self.Thinning_comboBox.setItemText(5, _translate("GNSS_L_GUI", "60",
None))
self.Thinning_comboBox.setItemText(6, _translate("GNSS_L_GUI",
"120", None))
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self.Thinning_comboBox.setItemText(7, _translate("GNSS_L_GUI",
"300", None))
self.Thinning_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Execute",
None))
self.tabWidget.setTabText(self.tabWidget.indexOf(self.tab_8),
_translate("GNSS_L_GUI", "TEQC Config", None))
self.RTKLIB_Position_Mode_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Positioning Mode", None))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.setItemText(0,
_translate("GNSS_L_GUI", "Single", None))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.setItemText(1,
_translate("GNSS_L_GUI", "DGPS/DGNSS", None))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.setItemText(2,
_translate("GNSS_L_GUI", "Kinematic", None))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.setItemText(3,
_translate("GNSS_L_GUI", "Static", None))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.setItemText(4,
_translate("GNSS_L_GUI", "Moving Base ", None))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.setItemText(5,
_translate("GNSS_L_GUI", "Fixed", None))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.setItemText(6,
_translate("GNSS_L_GUI", "PPP Kinematic", None))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.setItemText(7,
_translate("GNSS_L_GUI", "PPP Static", None))
self.RTKLIB_Position_Mode_comboBox.setItemText(8,
_translate("GNSS_L_GUI", "PPP Fixed", None))
self.RTKLIB_IAR_GPS_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Integer Amiguity Res.\n"
"(GPS)", None))
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox.setItemText(0,
_translate("GNSS_L_GUI", "OFF", None))
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox.setItemText(1,
_translate("GNSS_L_GUI", "Continuous", None))
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox.setItemText(2,
_translate("GNSS_L_GUI", "Instantaneous", None))
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox.setItemText(3,
_translate("GNSS_L_GUI", "Fix and Hold", None))
self.RTKLIB_IAR_GPS_comboBox.setItemText(4,
_translate("GNSS_L_GUI", "PPP AR", None))
self.RTKLIB_IAR_GLONASS_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Integer Amiguity Res.\n"
"(GLONASS)", None))
self.RTKLIB_IAR_GLONASS_comboBox.setItemText(0,
_translate("GNSS_L_GUI", "OFF", None))
self.RTKLIB_IAR_GLONASS_comboBox.setItemText(1,
_translate("GNSS_L_GUI", "ON", None))
self.RTKLIB_IAR_GLONASS_comboBox.setItemText(2,
_translate("GNSS_L_GUI", "Auto Calibration", None))
self.RTKLIB_Processing_base_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Base Station \n"
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"Coordinates
", None))
self.Base_Lat_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Lat", None))
self.Base_Lon_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Lon", None))
self.Base_H_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Height", None))
self.Base_Lat_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Value in decimal degrees", None))
self.Base_Lon_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Value in decimal degrees", None))
self.Base_Height_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Value in meters", None))
self.RTKLIB_Processing_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"RTKLIB Processing", None))
self.RTKLib_button.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Run
RTKPOST", None))
self.RTKLIB_Solution_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Read
.pos file \n"
"from output folder", None))
self.Posfile_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI", "Pos
file(s), separate with \":\"", None))
self.RTKLIB_Solution_button.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Create
solution txt file", None))
self.tabWidget.setTabText(self.tabWidget.indexOf(self.tab_2),
_translate("GNSS_L_GUI", "RTKLIB", None))
self.Residual_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Residual
plotting", None))
self.Residuals_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Plot",
None))
self.Coord_plot_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Points
plotting", None))
self.Coord_plot_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Plot",
None))
self.Sigma_plot_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Errors
plotting", None))
self.Sigma_plot_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Plot",
None))
self.Plotting_pos_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Pos file(s)",
None))
self.Plot_posfile_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Pos file(s), separate with \":\"", None))
self.Skyplot_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Satellite Skyplot",
None))
self.Skyplot_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Plot",
None))
self.azelplot_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Satellite
Azim/Elev\n"
"plotting", None))
self.azelplot_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Plot",
None))
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self.tabWidget.setTabText(self.tabWidget.indexOf(self.tab_9),
_translate("GNSS_L_GUI", "Plotting", None))
self.GPS_day_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Your GPS
Week-Day is:", None))
self.GPS_Calendar_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "More
about your GPS day?", None))
self.GPS_Calendar_button.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Online
GPS Calendar", None))
self.Calendar_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Please select
date", None))
self.Input_data_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Please insert
desired input folder path \n"
"using double slashes", None))
self.Input_data_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"eg. C:\\\\Thesis\\\\files\\\\input", None))
self.Output_data_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Please insert
desired output folder path \n"
"using double slashes", None))
self.Output_data_lineEdit.setPlaceholderText(_translate("GNSS_L_GUI",
"eg. C:\\\\Thesis\\\\files\\\\output", None))
self.tabWidget_2.setTabText(self.tabWidget_2.indexOf(self.tab_3),
_translate("GNSS_L_GUI", "GPS Day", None))
self.Obs_Network_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Available
Networks", None))
self.Obs_Glob_Network_comboBox.setItemText(0,
_translate("GNSS_L_GUI", "MGEX", None))
self.Obs_Glob_Network_comboBox.setItemText(1,
_translate("GNSS_L_GUI", "KASI", None))
self.Obs_Glob_Network_comboBox.setItemText(2,
_translate("GNSS_L_GUI", "SOPAC", None))
self.Obs_Glob_Network_comboBox.setItemText(3,
_translate("GNSS_L_GUI", "CCDIS", None))
self.Obs_Glob_Network_comboBox.setItemText(4,
_translate("GNSS_L_GUI", "IGN", None))
self.Obs_Reg_Network_comboBox.setItemText(0,
_translate("GNSS_L_GUI", "EUREF", None))
self.Obs_Reg_Network_comboBox.setItemText(1,
_translate("GNSS_L_GUI", "NOANET", None))
self.Obs_Global_radioButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Global
Networks", None))
self.Obs_Regional_radioButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Regional Networks", None))
self.Obs_Station_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Available
Stations", None))
self.obs_formats_comboBox.setItemText(0, _translate("GNSS_L_GUI",
".yyo", None))
self.obs_formats_comboBox.setItemText(1, _translate("GNSS_L_GUI",
".yyd", None))
self.Obs_Data_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Get
Data", None))
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self.Obs_data_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Data will be
stored to the \n"
"input folder", None))
self.IGS_Network_site_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "View
IGS Network online", None))
self.IGS_Network_site_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"View", None))
self.EUREF_Network_site_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"View EUREF Network online", None))
self.EUREF_Network_site_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"View", None))
self.tabWidget_2.setTabText(self.tabWidget_2.indexOf(self.tab_5),
_translate("GNSS_L_GUI", "Observation Data", None))
self.Nav_Global_radioButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Global
Networks", None))
self.Nav_Regional_radioButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Regional Networks", None))
self.Nav_Network_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Available
Networks", None))
self.Nav_Glob_Network_comboBox.setItemText(0,
_translate("GNSS_L_GUI", "MGEX", None))
self.Nav_Glob_Network_comboBox.setItemText(1,
_translate("GNSS_L_GUI", "KASI", None))
self.Nav_Glob_Network_comboBox.setItemText(2,
_translate("GNSS_L_GUI", "SOPAC", None))
self.Nav_Glob_Network_comboBox.setItemText(3,
_translate("GNSS_L_GUI", "CCDIS", None))
self.Nav_Glob_Network_comboBox.setItemText(4,
_translate("GNSS_L_GUI", "IGN", None))
self.Nav_Reg_Network_comboBox.setItemText(0,
_translate("GNSS_L_GUI", "EUREF", None))
self.Nav_Reg_Network_comboBox.setItemText(1,
_translate("GNSS_L_GUI", "NOANET", None))
self.Nav_Data_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Get
Data", None))
self.Nav_Station_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Available
Stations", None))
self.nav_formats_comboBox.setItemText(0, _translate("GNSS_L_GUI",
".yyn", None))
self.nav_formats_comboBox.setItemText(1, _translate("GNSS_L_GUI",
".yyg", None))
self.nav_formats_comboBox.setItemText(2, _translate("GNSS_L_GUI",
".yyl", None))
self.nav_formats_comboBox.setItemText(3, _translate("GNSS_L_GUI",
".yyh", None))
self.Nav_data_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Data will be
stored to the \n"
"input folder", None))
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self.tabWidget_2.setTabText(self.tabWidget_2.indexOf(self.tab_6),
_translate("GNSS_L_GUI", "Navigation Data", None))
self.sp3_clk_button.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Get *sp3, *clk
files", None))
self.atx_button.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Get *atx file", None))
self.erp_button.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Get *erp file", None))
self.DCB_comboBox.setItemText(0, _translate("GNSS_L_GUI", "P1C1",
None))
self.DCB_comboBox.setItemText(1, _translate("GNSS_L_GUI", "P1P2",
None))
self.DCB_comboBox.setItemText(2, _translate("GNSS_L_GUI", "P2C2",
None))
self.sp3_clk_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "*sp3 and *clk files
will be downloaded", None))
self.atx_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "igs08.atx file will be
downloaded", None))
self.erp_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "*erp file will be
downloaded", None))
self.DCB_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "The selected dcb file
will be downloaded", None))
self.Other_Product_Data_Centers_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"View available analysis centers \n"
"per data center", None))
self.Other_Product_Data_Center_comboBox.setItemText(0,
_translate("GNSS_L_GUI", "CCDIS", None))
self.Other_Product_Data_Center_comboBox.setItemText(1,
_translate("GNSS_L_GUI", "SOPAC", None))
self.Other_Product_Data_Center_comboBox.setItemText(2,
_translate("GNSS_L_GUI", "KASI", None))
self.Other_Product_Data_Center_comboBox.setItemText(3,
_translate("GNSS_L_GUI", "IGN", None))
self.tabWidget_2.setTabText(self.tabWidget_2.indexOf(self.tab_4),
_translate("GNSS_L_GUI", "Other Products", None))
self.Name_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Copyright ©
Dimitrios Liolis, 2017\n"
" All rights reserved", None))
self.Label_reset_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Reset
Labels", None))
self.Quit_pushButton.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Quit", None))
self.NTUA_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "National Technical
University of Athens\n"
"School of Rural and Agricultural Engineering\n"
"Department of Topography", None))
self.Credits_label.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Credits to the
developers for the \n"
"free distribution of their respected software:\n"
"Yuki Hatanaka
(CRX2RNX)\n"
"Lou Estey & Stuart Wier (TEQC & teqcplot)\n"
"Tomoji Takasu
(RTKLIB)", None))
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self.actionQuit.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Quit", None))
self.actionOpen.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Open", None))
self.actionSave.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "Save", None))
self.actionOperating_Instructions.setText(_translate("GNSS_L_GUI",
"Operating Instructions", None))
self.actionRINEX_Files_Info.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "RINEX
Files Info", None))
self.actionIGS_Files_Info.setText(_translate("GNSS_L_GUI", "IGS Files
Info", None))
import ntua_rc
if __name__ == "__main__":
import sys
app = QtGui.QApplication(sys.argv)
GNSS_L_GUI = QtGui.QMainWindow()
ui = Ui_GNSS_L_GUI()
ui.setupUi(GNSS_L_GUI)
GNSS_L_GUI.show()
sys.exit(app.exec_())
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Παράρτημα «Β»
Κώδικας σελίδας έναρξης προγράμματος «GNSS ‘L’ GUI»
# -*- coding: utf-8 -*# Form implementation generated from reading ui file
'C:\Programs\RTKLib\rtklib_2.4.2\bin\Start_screen_v2.ui'
#
# Created: Mon Sep 18 13:11:14 2017
#
by: PyQt4 UI code generator 4.11.3
from PyQt4 import QtCore, QtGui
import gnss_L_gui_v3_1
import Operating_Instructions_Downloading
import Operating_Instructions_TEQC
import Operating_Instructions_RTKLIB
import Operating_Instructions_Plotting
import IGS_files
import RINEX_files
import Credits
try:
_fromUtf8 = QtCore.QString.fromUtf8
except AttributeError:
def _fromUtf8(s):
return s
def main_gui():
maingui.show()
def instr_downloading():
instr_downloading.show()
def instr_TEQC():
instr_TEQC.show()
def instr_RTKLIB():
instr_RTKLIB.show()
def instr_Plotting():
instr_Plotting.show()
def IGS_info():
instr_IGS.show()
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def RINEX_info():
instr_RINEX_files.show()
def Credits_info():
instr_credits.show()
try:
_encoding = QtGui.QApplication.UnicodeUTF8
def _translate(context, text, disambig):
return QtGui.QApplication.translate(context, text, disambig, _encoding)
except AttributeError:
def _translate(context, text, disambig):
return QtGui.QApplication.translate(context, text, disambig)
class Ui_MainWindow(object):
def setupUi(self, MainWindow):
MainWindow.setObjectName(_fromUtf8("MainWindow"))
MainWindow.resize(640, 459)
MainWindow.setWindowIcon(QtGui.QIcon('python_logo.png'))
self.centralwidget = QtGui.QWidget(MainWindow)
self.centralwidget.setObjectName(_fromUtf8("centralwidget"))
self.NTUA_icon = QtGui.QLabel(self.centralwidget)
self.NTUA_icon.setGeometry(QtCore.QRect(20, 20, 121, 101))
self.NTUA_icon.setStyleSheet(_fromUtf8("image:
url(:/ntua/NTUA.png);"))
self.NTUA_icon.setText(_fromUtf8(""))
self.NTUA_icon.setObjectName(_fromUtf8("NTUA_icon"))
self.NTUA_Title_label = QtGui.QLabel(self.centralwidget)
self.NTUA_Title_label.setGeometry(QtCore.QRect(160, 20, 431, 101))
self.NTUA_Title_label.setObjectName(_fromUtf8("NTUA_Title_label"))
self.Prof_label = QtGui.QLabel(self.centralwidget)
self.Prof_label.setGeometry(QtCore.QRect(40, 340, 271, 41))
self.Prof_label.setObjectName(_fromUtf8("Prof_label"))
self.Developer_label = QtGui.QLabel(self.centralwidget)
self.Developer_label.setGeometry(QtCore.QRect(40, 310, 201, 31))
self.Developer_label.setObjectName(_fromUtf8("Developer_label"))
self.start_pushButton = QtGui.QPushButton(self.centralwidget)
self.start_pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(260, 250, 141, 41))
self.start_pushButton.setObjectName(_fromUtf8("start_pushButton"))
self.start_pushButton.clicked.connect(main_gui)
self.Copyright_label = QtGui.QLabel(self.centralwidget)
self.Copyright_label.setGeometry(QtCore.QRect(380, 370, 261, 41))
self.Copyright_label.setObjectName(_fromUtf8("Copyright_label"))
self.Platform_Title_label = QtGui.QLabel(self.centralwidget)
self.Platform_Title_label.setGeometry(QtCore.QRect(160, 160, 351, 81))
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self.Platform_Title_label.setObjectName(_fromUtf8("Platform_Title_label"))
MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
self.menubar = QtGui.QMenuBar(MainWindow)
self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 640, 26))
self.menubar.setObjectName(_fromUtf8("menubar"))
self.menuHelp = QtGui.QMenu(self.menubar)
self.menuHelp.setObjectName(_fromUtf8("menuHelp"))
self.menuOperating_Instructions = QtGui.QMenu(self.menuHelp)
self.menuOperating_Instructions.setObjectName(_fromUtf8("menuOperating_
Instructions"))
MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
self.statusbar = QtGui.QStatusBar(MainWindow)
self.statusbar.setObjectName(_fromUtf8("statusbar"))
MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)
self.actionRINEX_Files_Info = QtGui.QAction(MainWindow)
self.actionRINEX_Files_Info.setObjectName(_fromUtf8("actionRINEX_Files_I
nfo"))
self.actionRINEX_Files_Info.triggered.connect(RINEX_info)
self.actionIGS_Files_Info = QtGui.QAction(MainWindow)
self.actionIGS_Files_Info.setObjectName(_fromUtf8("actionIGS_Files_Info"))
self.actionIGS_Files_Info.triggered.connect(IGS_info)
self.actionCredits = QtGui.QAction(MainWindow)
self.actionCredits.setObjectName(_fromUtf8("actionCredits"))
self.actionCredits.triggered.connect(Credits_info)
self.actionData_Downloading = QtGui.QAction(MainWindow)
self.actionData_Downloading.setObjectName(_fromUtf8("actionData_Downlo
ading"))
self.actionData_Downloading.triggered.connect(instr_downloading)
self.actionTEQC = QtGui.QAction(MainWindow)
self.actionTEQC.setObjectName(_fromUtf8("actionTEQC"))
self.actionTEQC.triggered.connect(instr_TEQC)
self.actionRTKLib = QtGui.QAction(MainWindow)
self.actionRTKLib.setObjectName(_fromUtf8("actionRTKLib"))
self.actionRTKLib.triggered.connect(instr_RTKLIB)
self.actionPlotting = QtGui.QAction(MainWindow)
self.actionPlotting.setObjectName(_fromUtf8("actionPlotting"))
self.actionPlotting.triggered.connect(instr_Plotting)
self.menuOperating_Instructions.addAction(self.actionData_Downloading)
self.menuOperating_Instructions.addAction(self.actionTEQC)
self.menuOperating_Instructions.addAction(self.actionRTKLib)
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self.menuOperating_Instructions.addAction(self.actionPlotting)
self.menuHelp.addAction(self.menuOperating_Instructions.menuAction())
self.menuHelp.addAction(self.actionRINEX_Files_Info)
self.menuHelp.addAction(self.actionIGS_Files_Info)
self.menuHelp.addSeparator()
self.menuHelp.addAction(self.actionCredits)
self.menubar.addAction(self.menuHelp.menuAction())
self.retranslateUi(MainWindow)
QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)
def retranslateUi(self, MainWindow):
MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Start", None))
self.NTUA_Title_label.setText(_translate("MainWindow",
"<html><head/><body><p><span style=\" font-size:11pt;\">National Technical
University of Athens</span></p><p><span style=\" font-size:11pt;\">School of
Rural and Surveying Engineering</span></p><p><span style=\" fontsize:11pt;\">Department of Topography</span></p></body></html>", None))
self.Prof_label.setText(_translate("MainWindow",
"<html><head/><body><p><span style=\" font-size:10pt;\">Supervisor: Prof
D. Delikaraoglou</span></p></body></html>", None))
self.Developer_label.setText(_translate("MainWindow",
"<html><head/><body><p><span style=\" font-size:10pt;\">Developer:
Dimitrios Liolis</span></p></body></html>", None))
self.start_pushButton.setText(_translate("MainWindow", "Start Platform",
None))
self.Copyright_label.setText(_translate("MainWindow",
"<html><head/><body><p>© Liolis Dimitrios, 2017. All rights
reserved</p></body></html>", None))
self.Platform_Title_label.setText(_translate("MainWindow",
"<html><head/><body><p align=\"center\"><span style=\" font-size:12pt; fontweight:600; text-decoration: underline;\">GNSS \'L\' GUI</span></p><p
align=\"center\"><span style=\" font-size:12pt; font-weight:600;\">A GNSS
data processing platform</span></p></body></html>", None))
self.menuHelp.setTitle(_translate("MainWindow", "Help", None))
self.menuOperating_Instructions.setTitle(_translate("MainWindow",
"Operating Instructions", None))
self.actionRINEX_Files_Info.setText(_translate("MainWindow", "RINEX
Files Info", None))
self.actionIGS_Files_Info.setText(_translate("MainWindow", "IGS Files
Info", None))
self.actionCredits.setText(_translate("MainWindow", "Credits", None))
self.actionData_Downloading.setText(_translate("MainWindow", "Data
Downloading", None))
self.actionTEQC.setText(_translate("MainWindow", "TEQC", None))
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self.actionRTKLib.setText(_translate("MainWindow", "RTKLib", None))
self.actionPlotting.setText(_translate("MainWindow", "Plotting", None))
import ntua_rc
if __name__ == "__main__":
import sys
app = QtGui.QApplication(sys.argv)
MainWindow = QtGui.QMainWindow()
ui = Ui_MainWindow()
ui.setupUi(MainWindow)
maingui = QtGui.QMainWindow()
uimaingui = gnss_L_gui_v3_1.Ui_GNSS_L_GUI()
uimaingui.setupUi(maingui)
instr_downloading = QtGui.QDialog()
uiInstr_Downloading =
Operating_Instructions_Downloading.Ui_Instructions_Dialog()
uiInstr_Downloading.setupUi(instr_downloading)
instr_TEQC = QtGui.QDialog()
uiInstr_TEQC = Operating_Instructions_TEQC.Ui_Instructions_Dialog()
uiInstr_TEQC.setupUi(instr_TEQC)
instr_RTKLIB = QtGui.QDialog()
uiInstr_RTKLIB = Operating_Instructions_RTKLIB.Ui_Instructions_Dialog()
uiInstr_RTKLIB.setupUi(instr_RTKLIB)
instr_RINEX_files = QtGui.QDialog()
uiRINEX_files = RINEX_files.Ui_Instructions_Dialog()
uiRINEX_files.setupUi(instr_RINEX_files)
instr_IGS = QtGui.QDialog()
uiInstr_IGS = IGS_files.Ui_Instructions_Dialog()
uiInstr_IGS.setupUi(instr_IGS)
instr_credits = QtGui.QDialog()
uiCredits = Credits.Ui_Instructions_Dialog()
uiCredits.setupUi(instr_credits)
instr_Plotting = QtGui.QDialog()
uiInstr_Plot = Operating_Instructions_Plotting.Ui_Instructions_Dialog()
uiInstr_Plot.setupUi(instr_Plotting)
MainWindow.show()
sys.exit(app.exec_())
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Παράρτημα «Γ»
Αρχείο διαμόρφωσης (configuration file) RTKPOST “test_con_file.conf”
#Κείμενο μετά τη δίεση (#) θεωρείται σχόλιο και δεν λαμβάνεται υπόψη
# rtkpost options (2017/08/14 13:05:52, v.2.4.2)
pos1-posmode
=movingbase #
(0:single,1:dgps,2:kinematic,3:static,4:movingbase,5:fixed,6:ppp-kine,7:pppstatic)
pos1-frequency =l1+l2
#
(1:l1,2:l1+l2,3:l1+l2+l5,4:l1+l2+l5+l6,5:l1+l2+l5+l6+l7)
pos1-soltype
=forward # (0:forward,1:backward,2:combined)
pos1-elmask
=10
# (deg)
pos1-snrmask_r =off
# (0:off,1:on)
pos1-snrmask_b =off
# (0:off,1:on)
pos1-snrmask_L1 =0,0,0,0,0,0,0,0,0
pos1-snrmask_L2 =0,0,0,0,0,0,0,0,0
pos1-snrmask_L5 =0,0,0,0,0,0,0,0,0
pos1-dynamics
=on
# (0:off,1:on)
pos1-tidecorr
=on
# (0:off,1:on)
pos1-ionoopt
=dual-freq # (0:off,1:brdc,2:sbas,3:dual-freq,4:eststec,5:ionex-tec,6:qzs-brdc,7:qzs-lex,8:vtec_sf,9:vtec_ef,10:gtec)
pos1-tropopt
=est-ztd # (0:off,1:saas,2:sbas,3:est-ztd,4:est-ztdgrad)
pos1-sateph
=precise #
(0:brdc,1:precise,2:brdc+sbas,3:brdc+ssrapc,4:brdc+ssrcom)
pos1-posopt1
=on
# (0:off,1:on)
pos1-posopt2
=on
# (0:off,1:on)
pos1-posopt3
=on
# (0:off,1:on)
pos1-posopt4
=on
# (0:off,1:on)
pos1-posopt5
=off
# (0:off,1:on)
pos1-exclsats
=
# (prn ...)
pos1-navsys
=15
# (1:gps+2:sbas+4:glo+8:gal+16:qzs+32:comp)
pos2-armode
=4
# (0:off,1:continuous,2:instantaneous,3:fix-andhold)
pos2-gloarmode =off
# (0:off,1:on,2:autocal)
pos2-arthres
=3
pos2-arlockcnt =0
pos2-arelmask
=0
# (deg)
pos2-arminfix
=10
pos2-elmaskhold =0
# (deg)
pos2-aroutcnt
=5
pos2-maxage
=30
# (s)
pos2-syncsol
=off
# (0:off,1:on)
pos2-slipthres =0.05
# (m)
pos2-rejionno
=30
# (m)
pos2-rejgdop
=30
pos2-niter
=1
pos2-baselen
=0
# (m)
pos2-basesig
=0
# (m)
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out-solformat
=llh
# (0:llh,1:xyz,2:enu,3:nmea)
out-outhead
=on
# (0:off,1:on)
out-outopt
=on
# (0:off,1:on)
out-timesys
=gpst
# (0:gpst,1:utc,2:jst)
out-timeform
=hms
# (0:tow,1:hms)
out-timendec
=3
out-degform
=deg
# (0:deg,1:dms)
out-fieldsep
=,
out-height
=geodetic # (0:ellipsoidal,1:geodetic)
out-geoid
=egm08_1 #
(0:internal,1:egm96,2:egm08_2.5,3:egm08_1,4:gsi2000)
out-solstatic
=all
# (0:all,1:single)
out-nmeaintv1
=0
# (s)
out-nmeaintv2
=0
# (s)
out-outstat
=residual # (0:off,1:state,2:residual)
stats-eratio1
=100
stats-eratio2
=100
stats-errphase =0.003
# (m)
stats-errphaseel =0.003
# (m)
stats-errphasebl =0
# (m/10km)
stats-errdoppler =10
# (Hz)
stats-stdbias
=30
# (m)
stats-stdiono
=0.03
# (m)
stats-stdtrop
=0.3
# (m)
stats-prnaccelh =10
# (m/s^2)
stats-prnaccelv =10
# (m/s^2)
stats-prnbias
=0.0001 # (m)
stats-prniono
=0.001
# (m)
stats-prntrop
=0.0001 # (m)
stats-clkstab
=5e-12
# (s/s)
ant1-postype
=llh
# (0:llh,1:xyz,2:single,3:posfile,4:rinexhead,5:rtcm)
ant1-pos1
=90
# (deg|m)
ant1-pos2
=0
# (deg|m)
ant1-pos3
=-6335367.6285 # (m|m)
ant1-anttype
=*
ant1-antdele
=0
# (m)
ant1-antdeln
=0
# (m)
ant1-antdelu
=0
# (m)
ant2-postype
=llh
# (0:llh,1:xyz,2:single,3:posfile,4:rinexhead,5:rtcm)
ant2-pos1
=38.078552472222 # (deg|m)
ant2-pos2
=23.9324349166667 # (deg|m)
ant2-pos3
=510.576000000087 # (m|m)
ant2-anttype
=*
ant2-antdele
=0
# (m)
ant2-antdeln
=0
# (m)
ant2-antdelu
=0
# (m)
misc-timeinterp =off
# (0:off,1:on)
misc-sbasatsel =0
# (0:all)
misc-rnxopt1
=
misc-rnxopt2
=
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file-satantfile
file-rcvantfile
file-staposfile
file-geoidfile
file-ionofile
file-dcbfile
file-eopfile
file-blqfile
file-tempdir
file-geexefile
file-solstatfile
file-tracefile

=C:\Programs\289\igs08.atx
=C:\Programs\289\igs08.atx
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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