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Περίληψη
Η εισαγωγή των νέων συστημάτων δορυφορικού εντοπισμού και πλοήγησης
(GNSS), όπως το Galileo και το BeiDou, μαζί με τον εκμοντερνισμό του σήματος
των συστημάτων GPS και GLONASS και την εισαγωγή νέων φερουσών
συχνοτήτων, όπως η L5 του GPS, έχουν δημιουργήσει νέες δυνατότητες
διαθέσιμων παρατηρήσεων μέσω της ταυτόχρονης συνδυασμένης χρήσης
περισσότερων δορυφόρων από όλα τα προαναφερόμενα συστήματα. Αυτό έχει
οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων τεχνικών εντοπισμού, όπως η PPP (Precise Point
Positioning), στη δημιουργία μεγάλου αριθμού συνοδευτικών αρχείων, αλλά και
λογισμικών τα οποία επιτελούν διάφορες διεργασίες με τα προαναφερθέντα
αρχεία, ενώ έχει εισάγει στην επεξεργασία μεροληπτικά σφάλματα (biases) τα
οποία είτε δεν υπήρχαν στην επεξεργασία με δεδομένα ενός μόνο συστήματος
(π.χ. στην μόνο-GPS-εποχή), είτε θεωρούταν αμελητέα, είτε αναιρούταν με τη
χρήση τεχνικών σχετικού εντοπισμού. Με την αύξηση των διαθέσιμων δεδομένων
αυξάνεται παράλληλα η πολυπλοκότητα και οι δυνατότητες των διαφόρων
προσεγγίσεων και μεθόδων εντοπισμού.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά μια σύντομη επισκόπηση των βασικών
σφαλμάτων που ανακύπτουν στις σύγχρονες γεωδαιτικές εφαρμογές, ενώ ειδική
μνεία γίνεται στα μεροληπτικά σφάλματα και στη μέθοδο εντοπισμού PPP.
Για το σκοπό της παρούσας εργασίας, αναπτύχθηκε και παρουσιάζεται, ένα
σύνολο εφαρμογών σε περιβάλλον ιστοσελίδας που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια
του web framework Django, οι οποίες μπορούν να εκτελέσουν διεργασίες
συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων GNSS, με χρήση εφαρμογών ελεύθερου
λογισμικού και πρωτογενούς κώδικα. Μεταξύ αυτών, αναπτύχθηκε εφαρμογή σε
προγραμματιστικό περιβάλλον, μεθόδου προσδιορισμού μεροληπτικών
σφαλμάτων μετρήσεων φάσης, βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα πρωτογενών
παρατηρήσεων δικτύου μονίμων σταθμών που δεν έχουν υποστεί τη διαδικασία
των μεταξύ τους διαφορών. Αναλύεται εν συντομία η θεωρητική διαμόρφωση των
αναγκαίων εξισώσεων παρατήρησης και η μέθοδος προσδιορισμού των
παραμέτρων ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει εφαρμογή μιας αρχικής
συνόρθωσης και ενός φίλτρου Kalman. Γίνεται αναφορά στα δεδομένα που
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και στην αλγοριθμική διαδικασία η οποία αναπτύχθηκε
σε γλώσσα προγραμματισμού python για την υλοποίηση της ως άνω μεθόδου.
Τέλος, εκτίθενται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των
δεδομένων, αναλύονται λεπτομερώς οι παραδοχές που έγιναν, καθώς και οι
προκλήσεις που ανέκυψαν, ενώ παράλληλα τίθενται μελλοντικοί στόχοι και
προτείνονται πιθανά πεδία και μέθοδοι, ώστε η ιστοσελίδα να συνεισφέρει στην
επίλυση προβλημάτων απόλυτου εντοπισμού υψηλής ακριβείας.
Λέξεις-Κλειδιά: GNSS, Precise Point Positioning (PPP), GNSS Differential Code
/Phase Biases, S - system theory.
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Abstract
Emergence of new Global Navigation Satellite Systems (GNSS), such as
Galileo and BeiDou, along with the GPS and GLONASS signal modernization and
use of new carrier frequencies such as GPS/L5 has created new available
observation capabilities through combined use of multiple satellites of all
mentioned systems. This has led to developing new positioning techniques, such
as PPP (Precise Point Positioning), creating new auxiliary files and software which
perform various tasks with said files, while creating the need to take into account
certain biases that either weren’t present while performing GPS-only positioning,
were discarded as negligible, or were cancelled by means of single, double and
triple differencing of simultaneous observations from multiple stations. With the
growth of available data, the complexity and capabilities of different positioning
methods have also grown.
In the present article we summarize the role of GNSS biases in geodetic
positioning and mention briefly their estimation techniques. We specifically analyze
phase and code hardware biases as long as the PPP positioning method.
For the purposes of this article we developed and present a set of applications
in a website developed with Django web framework. Using the website one can
collect and process GNSS data with the aid of open source software along with
original applications. Among those we developed a script for the determination of
phase biases through processing real undifferenced and uncombined data taken
from permanent stations. We briefly analyze the theoretical setting of the
observation equations being used, the data which were used, and the method of
estimating the parameters of interest which includes an initial adjustment and use
of a Kalman filter. Also presented is the computational procedure which was
developed in Python programming language for the implementation of the
approach. We, finally, present and comment on the results of the processed data,
analyze in detail the assumptions made in the process, as well as the emerging
new challenges, while we set future goals and suggest possible areas of further
work where the implementation of such a website could contribute toward higher
precision absolute positioning tasks.

Keywords: GNSS, Precise Point Positioning (PPP), GNSS Differential Code
/Phase Biases, S - system theory.
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1
Εισαγωγή
1.1 Καθορισμός του Προβλήματος
Η φυσική τάση του ανθρώπου προς την εξερεύνηση, μαζί με ένα ιδιότυπο
αγώνα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της εποχής του Ψυχρού Πολέμου,
οδήγησαν τον άνθρωπο στην κατάκτηση του διαστήματος, κατά τη διάρκεια των
δεκαετιών του 1960 και ’70. Τεράστια ποσά δαπανήθηκαν και χιλιάδες άνθρωποι
εργάστηκαν ώστε να αναπτυχθεί η τεχνολογία που θα επέτρεπε την εκτόξευση σε
τροχιά τεχνητών δορυφόρων.
Παράλληλα με τη λειτουργία λοιπών δορυφορικών συστημάτων, γρήγορα
δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη δορυφόρων οι οποίοι θα
επέτρεπαν ή θα βελτίωναν τον εντοπισμό ενός σημείου στη φυσική γήινη
επιφάνεια, στην αρχή για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά αργότερα και για καθαρά
επιστημονικό ενδιαφέρον. Τα πρόδρομα συστήματα δορυφόρων (TRANSIT,
SECOR, Timation, Tsiklon), αντικαταστάθηκαν σταδιακά από πιο ολοκληρωμένα
(τα GPS και GLONASS), από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέχρι και το τέλος της
δεκαετίας του ’80.
Η επιστημονική κοινότητα έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στα πρώτα βήματα αυτής
της νέας (τότε) τεχνολογίας, με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση των διαθέσιμων
από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεδομένων, για τη βελτίωση αρχικά της ασφάλειας της
ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας και στη συνέχεια την ανάπτυξη του συνόλου των
εφαρμογών που είναι σήμερα διαθέσιμες στους χρήστες ανά τον κόσμο.
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Ο απλός εντοπισμός, με χρήση ενός μόνο δέκτη, επιτυγχάνεται με απλό
τριπλευρισμό στο τρίγωνο που δημιουργείται από το διάνυσμα θέσης του δέκτη
μας, το διάνυσμα θέσης του δορυφόρου το οποίο θεωρείται γνωστό, μέσω των
Κεπλέριων στοιχείων της τροχιάς του, που περιέχονται στο μήνυμα ναυσιπλοΐας
και το διάνυσμα απόστασης δέκτη – δορυφόρου, το οποίο λαμβάνεται ως
παρατήρηση. Ο προσδιορισμός του διανύσματος θέσης αυτού όμως, βάσει των
περιορισμών ακρίβειας λόγω διαμόρφωσης του σήματος και των συχνοτήτων
εκπομπής, δεν κρίνεται ικανοποιητικός για χρήση σε μέθοδο εντοπισμού με
γεωδαιτική ακρίβεια (Wells, Beck, et al. 1986). Η κλασσική μέθοδος βελτίωσης της
ακρίβειας του προσδιορισμού είναι, από τις απαρχές του GPS, η χρήση ζεύγους
δεκτών και εκμετάλλευση όλων των παρατηρήσεων, κώδικα και φέρουσας φάσης,
για τη δημιουργία διπλών διαφορών, ο λεγόμενος «σχετικός εντοπισμός». Με
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εκμετάλλευση της μεγάλης ακρίβειας που
παρέχουν οι παρατηρήσεις φάσης, σε συνδυασμό με την απαλοιφή του
μεγαλύτερου μέρους των σφαλμάτων (τροχιάς δορυφόρων, ατμοσφαιρικά
σφάλματα, καθυστερήσεις που οφείλονται στα ηλεκτρονικά μέρη των δεκτών και
δορυφόρων κτλ.), ή την εκτίμησή τους λόγω της μεγάλης χωρικής συσχέτισης
μεταξύ δεκτών οι οποίοι βρίσκονται σε αποστάσεις έως 100 km μεταξύ τους.
Αργότερα δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη μεθόδων βελτίωσης του
προσδιορισμού κατά τη διάρκεια του σχετικού εντοπισμού, με μετάδοση
διορθώσεων σε πραγματικό χρόνο από δέκτες αναφοράς με γνωστή θέση
(μέθοδος Real Time Kinematic – RTK), συνήθως μέσω radio – link και με χρήση
ειδικά καθορισμένου πρωτοκόλλου (πρωτόκολλο RTCM).
Πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι η ανάπτυξη της μεθόδου Precise Point Positioning
– PPP (Zumberge, Heflin, et al. 1997). Με τη μέθοδο αυτή ο χρήστης,
χρησιμοποιώντας έναν μόνο δέκτη, μπορεί να πραγματοποιήσει προσδιορισμό της
θέσης του, με αποδεκτή, για συγκεκριμένες γεωδαιτικές χρήσεις, ακρίβεια.
Στη συνέχεια, και μετά την εισαγωγή νέων συστημάτων πλοήγησης (όπως
Galileo, BeiDou, IRNSS, QZSS), αυξήθηκαν με ταχείς ρυθμούς, τόσο τα διαθέσιμα
δεδομένα, όσο και οι νέες τεχνικές εντοπισμού και οι συνακόλουθες προκλήσεις
που τις συνοδεύουν.
Απαιτήθηκε λχ. ο καθορισμός νέων τύπων αρχείων RINEX, τα οποία θα
καλύπτουν όλο το φάσμα των νέων διαθέσιμων δεδομένων. Η τρέχουσα έκδοση
(3.04) των αρχείων RINEX είναι διαθέσιμη από τον Δεκέμβριο του 2018 και
περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα σήματα, ενώ ενδεικτικό είναι πως οι τύποι των
αρχείων RINEX έκδοσης 3 διαφέρουν τόσο από τους εκδόσεως 2, που η IGS
συνεχίζει να αναρτά δεδομένα και στην παλαιότερη έκδοση, λόγω της ευρείας
χρήσης τους.
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Διαπιστώθηκε επίσης από την ταυτόχρονη συνόρθωση δεδομένων από
διάφορα συστήματα και σήματα ότι υπάρχουν σφάλματα τα οποία δεν ανέκυπταν
στο παρελθόν, ή αλληλοαναιρούταν μέσω της διαμόρφωσης των διπλών
διαφορών, εάν η συνόρθωση πραγματοποιείτο αποκλειστικά σε δεδομένα GPS.
Η ύπαρξη τόσων διαθέσιμων δεδομένων προσέδωσε νέο ενδιαφέρον στην
εφαρμογή της μεθόδου PPP, ενώ νέες τεχνικές, όπως η PPP – RTK (Wübbena,
Schmitz and Bagge 2005), δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών
προσδιορισμού, με έναν δέκτη και σε πραγματικό χρόνο. Προκειμένου να συμβεί
αυτό όμως, απαιτείται η παροχή στον χρήστη της μεθόδου PPP – RTK, των
δεδομένων που θα λάμβανε, στην περίπτωση χρήσης της παραδοσιακής PPP
μεθόδου, από τα διάφορα Κέντρα Δεδομένων της IGS (International GNSS
Service), τα οποία θα επέτρεπαν την επιτυχή αποκατάσταση των Ακέραιων
Ασαφειών Φάσης (Integer Ambiguity Resolution - IAR).
Στο πλαίσιο των σύγχρονων απαιτήσεων της επιστημονικής κοινότητας, τα
Κέντρα Ανάλυσης της IGS παράγουν πληθώρα συνοδευτικών αρχείων (τροχιές
ακριβείας, αρχεία χρονομέτρων, μετεωρολογικά κτλ.), τα οποία μπορούν να
ληφθούν δωρεάν από τους ειδικά διαμορφωμένους FTP server των Κέντρων
Δεδομένων της IGS και να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες κατά περίπτωση
και αναλόγως των αναγκών τους. Η διάθεση των δεδομένων αυτών έχει
σημαίνοντα ρόλο στην επίτευξη γεωδαιτικής ακρίβειας με χρήση ενός μόνο δέκτη,
όπως προτάθηκε με τη μέθοδο PPP.
Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί διάφορα λογισμικά από την κοινότητα ανοιχτού
κώδικα, ενδεικτικά είναι τα TEQC (Estey και Meertens 1999), RTKLib (Takasu
2012), GAMP (Zhou 2017), τα οποία επιτελούν διάφορες διεργασίες,
εφαρμόζοντας τις τελευταίες μεθόδους ανάλυσης που έχουν προταθεί από την
επιστημονική κοινότητα και παράγοντας πληθώρα αποτελεσμάτων.
Καθώς τα λογισμικά αυτά τρέχουν ανεξάρτητα στον Η/Υ του χρήστη, ενώ
επιπλέον η χρήση τους είναι συχνά πολύπλοκη για τον καθημερινό χρήστη, οι
διάφοροι οργανισμοί έχουν αναπτύξει υπηρεσίες με τις οποίες ο χρήστης μπορεί
να αιτηθεί την επεξεργασία δεδομένων του, με αποστολή των αποτελεσμάτων σε
αυτόν. Κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές είναι, ενδεικτικά, οι CSRS-PPP, APPS,
GAPS, magicPPP.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε να αναπτυχθεί μια τέτοιου
είδους ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα συλλέγει και θα παρέχει
στον χρήστη όλα τα απαραίτητα δεδομένα, προκειμένου να εκτελεστεί η κλασσική
PPP μέθοδος, με δυνατότητα επέκτασης στην PPP-RTK μέθοδο, με την παροχή
επιπλέον δεδομένων των μεροληπτικών σφαλμάτων (biases) φάσης και
ατμοσφαιρικών διορθώσεων. Σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, θα μπορεί
να διευκολύνει τη χρήση των διαφόρων λογισμικών πραγματοποιώντας την
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επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη στο server και παρέχοντας τα τελικά
αποτελέσματα μέσω e-mail, όπως συνηθίζεται στις υπηρεσίες των μεγάλων
οργανισμών που προαναφέρθηκαν. Χαρακτηριστικό είναι ότι η IGS, έχει
ενσωματώσει παρόμοια υπηρεσία (RTS Real-Time Service), όσον αφορά
δεδομένα GPS, για παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στον χρήστη, με τη
συνεργασία οργανισμών όπως η Υπηρεσία Φυσικών Πόρων του Καναδά (Natural
Resources Canada - NRCan), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European
Space Agency – ESA) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χαρτογραφίας και
Γεωδαισίας της Γερμανίας (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie - BKG).
Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει ήδη υπάρχοντα λογισμικά,
όπως το TEQC και το RTKLIB, τα οποία εκτελούν τις διάφορες διεργασίες τους
στην πλευρά του server (server-side scripting), παρέχοντας στον χρήστη τα τελικά
αποτελέσματα.
Παράλληλα, εκτός από τα ήδη υπάρχοντα λογισμικά, αναπτύχθηκε πρωτογενής
κώδικας, προκειμένου να παραχθούν και να διατεθούν στους χρήστες της
ιστοσελίδας, δεδομένα ιονόσφαιρας και μεροληπτικών σφαλμάτων φάσης (phase
biases). Επιλέχθηκε να εφαρμοσθεί παραλλαγή μεθοδολογίας χρήσης
πρωτογενών δεδομένων κώδικα και φάσης, που δεν έχουν υποστεί τις μεταξύ τους
διαφορές, όπως έχει προταθεί (D. Psychas 2017), προκειμένου να
εκμεταλλευθούμε τα πλεονεκτήματα του πλήρους συνόλου των πρωτογενών
παρατηρήσεων. Η κατασκευή μοντέλων PPP-RTK από πρωτογενείς, μη
συνδυασμένες
μεταξύ
τους,
παρατηρήσεις
παρουσιάζει
σημαντικά
πλεονεκτήματα, όπως έχει αναλυθεί σε σχετικές δημοσιεύσεις (Odijk, et al. 2016,
Henkel, et al. 2018).

1.2 Τρέχουσες Πρακτικές και Βιβλιογραφία
Η πολυπλοκότητα της επεξεργασίας και συνόρθωσης δεδομένων GNSS, είχε
περιορίσει για πολλά έτη την εκτέλεση των διεργασιών συνόρθωσης και
προσδιορισμού θέσης, αποκλειστικά από εμπορικά λογισμικά. Με την εξάπλωση
όμως της χρήσης των Η/Υ και το αυξημένο ενδιαφέρον της επιστημονικής
κοινότητας, αναπτύχθηκαν διάφορα λογισμικά, αρχικά για εύκολη επεξεργασία και
συμπίεση των αρχείων RINEX (όπως το TEQC και τα λογισμικά συμπίεσης
Hatanaka), ενώ προσφάτως δημιουργήθηκαν δωρεάν διατιθέμενα λογισμικά,
βάσει του πνεύματος της ανάπτυξης εφαρμογών ανοικτού κώδικα (όπως τα
RTKLib, GSILib, GAMP κ.ά.), τα οποία εκτελούν ολοκληρωμένες πλέον
επεξεργασίες δεδομένων παρέχοντας αποτελέσματα προσδιορισμού θέσης με
διάφορες μεθόδους.
Παράλληλα, με την αύξηση της χρήσης της μεθόδου PPP, το ενδιαφέρον
επικεντρώθηκε στην αποτελεσματική αποκατάσταση του ακέραιου χαρακτήρα των
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ασαφειών φάσης, καθώς είναι σημαντικός παράγοντας στην αύξηση της ταχύτητας
σύγκλισης των αποτελεσμάτων, στην ακριβή τους τιμή, μειώνοντας κατ’ επέκταση
τον απαιτούμενο χρόνο συλλογής παρατηρήσεων.
Αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι με τη μέθοδο PPP, με δέκτη μίας συχνότητας
και παροχή ιονοσφαιρικών διορθώσεων από εξωτερική πηγή (όπως οι
ιονοσφαιρικοί χάρτες), μπορούμε να επιτύχουμε ακρίβεια της τάξης δεκατόμετρου
με παρατηρήσεις της τάξης των 15min (Banville, Collins, et al. 2014, Ovstedal
2002). Συνήθης πρακτική βεβαίως είναι η εφαρμογή συνδυασμού παρατηρήσεων
σε δύο συχνότητες για εξάλειψη των επιδράσεων της ιονόσφαιρας, επιτυγχάνοντας
έτσι ακρίβεια της τάξης των μερικών εκατοστών για στατικό και μερικών
δεκατόμετρων για κινηματικό εντοπισμό (Banville, Collins, et al. 2014, Bisnath and
Gao 2009).
Διάφορες μέθοδοι έχουν κατά καιρούς προταθεί, για την αποκατάσταση του
ακέραιου χαρακτήρα των ασαφειών φάσης, (Ge, Gendt and Dick, et al. 2005,
Collins 2008, Mervart, et al. 2008, D. Laurichesse, et al. 2009, Geng, Shi, et al.
2012), οι οποίες χρησιμοποιούν, όπως προαναφέραμε, συνδυασμούς
παρατηρήσεων για εξάλειψη των επιδράσεων της ιονόσφαιρας. Αυτό όμως κάνει
αδύνατο τον προσδιορισμό των μεροληπτικών σφαλμάτων, καθώς αυτά είναι
ενσωματωμένα στον όρο του ιονοσφαιρικού σφάλματος, ενώ δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί από χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν δέκτες μονής συχνότητας,
δημιουργώντας έτσι την ανάγκη παροχής των εν λόγω διορθώσεων από άλλη
πηγή.
Βαδίζοντας προς μια μέθοδο PPP η οποία να παρέχει προσδιορισμό σε
πραγματικό -ή σχεδόν πραγματικό- χρόνο (PPP-RTK), δόθηκε έμφαση στις
διάφορες παραμέτρους οι οποίες μπορούν με κάποιο τρόπο να εκτιμηθούν, ώστε
να είναι πλέον παρεχόμενα στους χρήστες προϊόντα, αντί να εξαλείφονται μέσω
διαφορών.
Προς αυτή την κατεύθυνση, διάφορες μέθοδοι έχουν προταθεί, όπως μέθοδος
με πειραματικά αποτελέσματα για PPP σε πραγματικό χρόνο με αποκατάσταση
των ακέραιων ασαφειών φάσης, χωρίς να έχει γίνει συνδυασμός των πρωτογενών
παρατηρήσεων μεταξύ τους (Laurichesse, Mercier και Berthias 2010), ή εφαρμογή
μεθόδου PPP για παρατηρήσεις GPS σε τρείς συχνότητες, με ταχεία
αποκατάσταση ασαφειών φάσης (Geng και Bock 2013).
Μέθοδοι για επέκταση των μοντέλων σε περισσότερες συχνότητες έχουν επίσης
προταθεί (D. Psychas 2017, Henkel, et al. 2018), ενώ και στην εργασία των Odijk,
et al. (2016), όπως και στις παραπάνω, παρουσιάζεται αναλυτικά η εκτίμηση
παραμέτρων σε δίκτυα των οποίων οι παρατηρήσεις δεν έχουν υποστεί
γραμμικούς συνδυασμούς μεταξύ τους. Στην τελευταία εκτελείται ένα φίλτρο
Kalman για όλες τις εποχές (epochs) ταυτόχρονα, παρουσιάζοντας παράλληλα
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όλες τις παραμέτρους οι οποίες προκαλούν το σύστημα των εξισώσεων να είναι
μη πλήρες τη τάξει.
Η μη πληρότητα του συστήματος, αποκαθίσταται εφαρμόζοντας τη θεωρία Ssystem, όπως αυτή έχει προταθεί για γεωδαιτικά δίκτυα από τους Baarda (1973)
και Teunissen (1985), όπως προτείνεται και στις τρεις δημοσιεύσεις της
προηγούμενης παραγράφου, με δυνατότητα επιλογής διάφορων S-basis ως
παραμέτρων αναφοράς, ενώ οι εκτιμώμενες παράμετροι προσδιορίζονται με την
εφαρμογή ενός φίλτρου Kalman.
Η ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας,
περιλαμβάνει εφαρμογή που αναπτύχθηκε με πρωτογενή κώδικα και αφορά στον
προσδιορισμό διαφόρων παραμέτρων ατμοσφαιρικών διορθώσεων και
μεροληπτικών σφαλμάτων. Για τις ανάγκες της εφαρμογής που αναπτύχθηκε,
εφαρμόσθηκε η μέθοδος που προτάθηκε από τον Psychas (2017), ελαφρώς
διαμορφωμένη, όπως θα αναλυθεί και στο αντίστοιχο κεφάλαιο, προκειμένου να
προσδιοριστούν οι παράμετροι των ατμοσφαιρικών διορθώσεων, μεροληπτικών
σφαλμάτων φάσης δεκτών και δορυφόρων, διορθώσεων χρονομέτρων δεκτών και
δορυφόρων και ακέραιων ασαφειών φάσης. Ο ακέραιος χαρακτήρας των
τελευταίων, αποκαθίσταται λόγω της διαμόρφωσης των κατάλληλων συνδυασμών,
με αποτέλεσμα να μπορούν να εφαρμοσθούν μετέπειτα οι τεχνικές
αποκατάστασής τους, που αναλύονται σε σχετικό κεφάλαιο.

1.3 Σύνοψη Εργασίας
Στο 2ο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται οι βασικές εξισώσεις
παρατήρησης, σημαντικοί εφαρμοζόμενοι γραμμικοί συνδυασμοί μεταξύ τους,
καθώς και τα βασικά σφάλματα που εμφανίζονται στις παρατηρήσεις GNSS.
Αναλυτική αναφορά γίνεται στα μεροληπτικά σφάλματα, ενώ αναλύονται και
μέθοδοι επίλυσης ακεραίων ασαφειών φάσης.
Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται η μέθοδος Precise Point Positioning (PPP), από
άποψη χειρισμού σφαλμάτων, ακριβείας και μεθόδων βελτίωσής της, με ιδιαίτερη
αναφορά στην υπό έρευνα ανάπτυξη της τεχνικής PPP-RTK.
Στο 4ο κεφάλαιο αναφερόμαστε στον σχεδιασμό της ιστοσελίδας, αναφέροντας
τις μεθόδους που ακολουθήθηκαν, τις δυνατότητές της, τις προκλήσεις που
παρουσιάστηκαν, καθώς και μελλοντικές πιθανές βελτιώσεις που μπορεί να
προκύψουν.
Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται ειδική αναφορά στην εφαρμογή προσδιορισμού biases,
σφαλμάτων ιονόσφαιρας και χρονομέτρων, η οποία αποτελεί τμήμα των
δυνατοτήτων της ιστοσελίδας. Παρουσιάζεται το μοντέλο παρατηρήσεων που
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ακολουθήθηκε, αναλύονται οι προσεγγίσεις που προτείνονται στη βιβλιογραφία,
καθώς και η μεθοδολογία σχεδιασμού του κώδικα, οι παραδοχές οι οποίες έγιναν,
οι δυνατότητες εφαρμογής της και οι προκλήσεις που ανέκυψαν κατά την ανάπτυξή
της.
Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια τυπική εφαρμογή των δυνατοτήτων της
ιστοσελίδας από έναν χρήστη, με πλήρη παρουσίαση των δυνατοτήτων της και
των αποτελεσμάτων τα οποία μπορεί να λάβει ο χρήστης. Ειδική μνεία γίνεται στην
εφαρμογή προσδιορισμού μεροληπτικών σφαλμάτων, με ανάλυση των δεδομένων
και αποτελεσμάτων μιας ενδεικτικής λειτουργίας του αλγορίθμου της εφαρμογής.
Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται μια αποτίμηση, τόσο τη ιστοσελίδας, όσο και της
εφαρμογής προσδιορισμού μεροληπτικών σφαλμάτων, προσδιορίζοντας τις
δυνατότητες και ελλείψεις της εφαρμογής μας, και προτείνοντας μελλοντικούς
στόχους ως προς την ανάπτυξή τους, με ενσωμάτωση ακόμα περισσότερων
δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα, ώστε αυτή να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο
σύστημα επεξεργασίας και λήψης δεδομένων GNSS, στα πρότυπα των μεγάλων
διεθνών οργανισμών (όπως η IGS) και αναφέροντας μελλοντικές βελτιώσεις επί
της εφαρμογής, ώστε να μπορεί να επεκταθεί ως μια PPP-RTK μέθοδος
προσδιορισμού θέσης.
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2
Σφάλματα κατά την επεξεργασία GNSS
2.1 Γενικά
Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τις βασικές εξισώσεις παρατήρησης
που χρησιμοποιούνται κατά τη συνόρθωση παρατηρήσεων GNSS καθώς και τους
συνήθεις γραμμικούς συνδυασμούς τους, θα αναφερθούμε συνοπτικά στα
σφάλματα που επηρεάζουν τις μετρήσεις, με κάποια μεγαλύτερη εμβάθυνση στα
σφάλματα που ενδιαφέρουν την παρούσα εφαρμογή, ενώ στο τέλος του
κεφαλαίου, θα αναφερθούμε στην αποκατάσταση του ακέραιου χαρακτήρα των
ασαφειών φάσης, η οποία είναι μεγάλης σημασίας για την ταχύτερη σύγκλιση των
λύσεων της συνόρθωσης των παρατηρήσεων GNSS.

2.2 Εξισώσεις Παρατήρησης
Παραθέτουμε παρακάτω τις βασικές εξισώσεις παρατήρησης, για ένα δέκτη r ο
οποίος καταγράφει παρατηρήσεις από ένα δορυφόρο s, σε σήμα που διαδίδεται
στη φέρουσα φάση m και ανά εποχή (epoch), οι οποίες χρησιμοποιούνται στην
επεξεργασία των δεδομένων GNSS:
𝑠
2
𝑠
𝑝𝑟,𝑚
= 𝜌𝑟𝑠 + 𝑐(𝛿𝜏𝑟 − 𝛿𝜏 𝑠 + 𝛿𝜏 𝑟𝑒𝑙 ) + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1
+
𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
𝑏𝑟,𝑚 − 𝑏𝑚 + 𝛥𝜌𝑀𝑃,𝑟,𝑚 + 𝜆𝑚 (𝛥𝜑𝑃𝐶𝑂,𝑟,𝑚 + 𝛥𝜑𝑃𝐶𝑉,𝑟,𝑚 )
𝑠
+ 𝜂𝑟,𝑚
Ɐ r, m, s
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(2.1)

𝑠
2
𝑠
𝜆𝑚 𝜑𝑟,𝑚
= 𝜌𝑟𝑠 + 𝑐(𝛿𝜏𝑟 − 𝛿𝜏 𝑠 + 𝛿𝜏 𝑟𝑒𝑙 ) + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 − 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1
+
𝑠
𝑠
𝑠
𝜆𝑚 (𝑁𝑟,𝑚 + 𝛽𝑟,𝑚 − 𝛽𝑚 ) + 𝜆𝑚 𝛥𝜑𝑃𝑊,𝑟,𝑚 +
𝑠
𝑠
𝑠
𝜆𝑚 (𝛥𝜑𝑃𝐶𝑂,𝑟,𝑚
+ 𝛥𝜑𝑃𝐶𝑉,𝑟,𝑚
) + 𝜀𝑟,𝑚
Ɐ r, m, s

όπου:
𝑠
𝑝𝑟,𝑚
𝑠
𝜆𝑚 𝜑𝑟,𝑚

𝜌𝑟𝑠

(2.2)

οι παρατηρήσεις ψευδοαπόστασης
οι παρατηρήσεις της φέρουσας φάσης (σε κύκλους),
πολλαπλασιασμένες με το μήκος κύματος για την μετατροπή των
μεγεθών σε μέτρα
η γεωμετρική απόσταση που υπολογίζεται από τη σχέση

𝑇𝑧,𝑟

√𝛥𝛸 2 + 𝛥𝛶 2 + 𝛥𝛧 2 , αλλά και 𝜌𝑟𝑠 = 𝑒⃗𝑟𝑠 (𝑥⃗𝑟 + 𝛥𝑥⃗𝑟 − 𝑥⃗ 𝑠 − 𝛥𝑥⃗ 𝑠 ) όπου
𝑒⃗𝑟𝑠
είναι το διάνυσμα θέσης δέκτη - δορυφόρου
𝑥⃗𝑟
είναι η (εκτιμώμενη) θέση του δέκτη
𝛥𝑥⃗𝑟
είναι η αβεβαιότητα της θέσης του δέκτη
𝑠
𝑥⃗
είναι η θέση του δορυφόρου
𝑠
𝛥𝑥⃗
είναι το σφάλμα θέσης (τροχιάς) του δορυφόρου
η ταχύτητα του φωτός (299.792.458 m/s)
τα σφάλματα χρονομέτρων δεκτών
τα σφάλματα χρονομέτρων δορυφόρων
τα σφάλματα χρονομέτρων λόγω σχετικότητας
ο συντελεστής λόγω τροπόσφαιρας 𝑚 𝑇 , ο οποίος εξαρτάται από τη
γωνία ύψους (elevation - 𝐸𝑟𝑠 )
ο όρος σφαλμάτων λόγω τροπόσφαιρας στο ζενίθ

2
𝑞1,𝑚

ο λόγος 𝑓12

𝑠
𝐼𝑟,1
𝑠
𝑁𝑟,𝑚
𝑏𝑟,𝑚
𝑠
𝑏𝑚
𝛽𝑟,𝑚
𝑠
𝛽𝑚

η πλάγια ιονοσφαιρική καθυστέρηση στη συχνότητα 𝑓1
ο αριθμός ακεραίων ασαφειών φάσης
τα μεροληπτικά σφάλματα (biases) κώδικα των δεκτών
τα μεροληπτικά σφάλματα (biases) κώδικα των δορυφόρων
τα μεροληπτικά σφάλματα (biases) φέρουσας φάσης των δεκτών
τα μεροληπτικά σφάλματα (biases) φέρουσας φάσης των
δορυφόρων
το σφάλμα λόγω πολυκλαδικής ανάκλασης (multipath)
το σφάλμα λόγω κατακόρυφης απόκλισης του κέντρου φάσης από το
σημείο Bottom of Antenna - BOA (βλ. παρ. 2.4.5)
το σφάλμα απόκλισης του κέντρου φάσης από τη μέση τιμή του Mean
Phase Center - MPC (βλ. παρ. 2.4.5)
το σφάλμα «τυλίγματος φάσης» (Phase Windup)

𝑐
𝛿𝜏𝑟
𝛿𝜏 𝑠
𝛿𝜏 𝑟𝑒𝑙
𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )

𝑠
𝛥𝜌𝑀𝑃,𝑟,𝑚
𝑠
𝛥𝜑𝑃𝐶𝑂,𝑟,𝑚
𝑠
𝛥𝜑𝑃𝐶𝑉,𝑟,𝑚
𝑠
𝛥𝜑𝑃𝑊,𝑟,𝑚

𝑓2
𝑚
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2.3 Συνδυασμοί των εξισώσεων παρατήρησης
Όπως γίνεται κατανοητό, λόγω της πληθώρας των διαθέσιμων εξισώσεων
παρατήρησης, έχουν κατά καιρούς προταθεί διάφοροι συνδυασμοί μεταξύ τους,
προκειμένου να γίνει χρήση των διάφορων ιδιοτήτων που παρέχουν.
Βασικό εργαλείο στην επεξεργασία των παρατηρήσεων GNSS είναι οι γραμμικοί
συνδυασμοί μεταξύ παρατηρήσεων περισσότερων του ενός δορυφόρων και
δεκτών, όπως έχουν προταθεί από τις απαρχές της συνόρθωσης δεδομένων του
GPS. Έτσι γίνεται χρήση των χωρικών συσχετίσεων που παρουσιάζουν τα
περισσότερα σφάλματα που εμφανίζονται στις εξισώσεις (2.1) και (2.2),
προκειμένου αυτά να εξαλειφθούν ή έτσι να μειωθούν σε μεγάλο βαθμό. Συνοπτικά
οι εν λόγω γραμμικοί συνδυασμοί αναλύονται ως εξής (Wells, Beck, et al. 1986):
Απλές διαφορές παρατηρήσεων 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 παρατηρήσεων 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 παρατηρήσεων, 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).
Επιπλέον γραμμικοί συνδυασμοί έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να
εκμεταλλευτούμε τις εκάστοτε ιδιότητες που διαθέτουν, σε διάφορα στάδια της
επεξεργασίας παρατηρήσεων GNSS. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ο ελεύθεροςιονόσφαιρας συνδυασμός (iono-free), ο ελεύθερος – γεωμετρίας συνδυασμός
(geometry-free) και ο Melbourne – Wübbena συνδυασμός. Αναλυτικές σχέσεις
μεταξύ των ανωτέρω συνδυασμών, αλλά και των επιδράσεών τους στον θόρυβο
των παρατηρήσεων, μπορεί κάποιος να βρει σε πλήθος δημοσιεύσεων και
εργασιών (Melbourne 1985, Wubbena 1985, Sanz Subirana, Juan Zornoza και
Hernández-Pajares 2011, Katsigianni 2019). Οι εν λόγω συνδυασμοί
παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:
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Iono-free συνδυασμός

2.3.1

Με τον iono-free συνδυασμό παρατηρήσεων αφαιρούνται δύο παρατηρήσεις πχ
𝑠
𝑠
φάσης 𝜑𝑟,1
και 𝜑𝑟,2
, από τον ίδιο δέκτη r προς τον ίδιο δορυφόρο s, σε διαφορετικές
όμως συχνότητες f1 και f2, για την ίδια εποχή (epoch) και με τους κατάλληλους
συντελεστές, ώστε να απαλειφθούν οι παράμετροι της ιονόσφαιρας και των
ακέραιων ασαφειών φάσης. Διαμορφώνονται έτσι οι παρακάτω εξισώσεις iono-free
συνδυασμών φάσης (𝛿𝜑𝐼𝐹 ) και κώδικα (𝛿𝑝𝐼𝐹 ):
𝛿𝜑𝐼𝐹 =

𝑠
𝑠
𝑓12 𝜆1 𝜑𝑟,1
−𝑓22 𝜆2 𝜑𝑟,2

𝑓12 − 𝑓22

=

1
2 −𝑞 2
𝑞1,2
1,1

𝑠
𝑠
2
2
(𝑞1,2
𝜆1 𝜑𝑟,1
− 𝑞1,1
𝜆2 𝜑𝑟,2
)=

𝑠
𝜌𝑟𝑠 + 𝑐𝛥𝑡𝑟𝑠 + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝜆𝑁𝐿 𝑁𝑟,𝑚
+
𝑠
𝑠
𝜆𝑁𝐿 𝛥𝜑𝑃𝑊,𝑟,𝑚
+ 𝜀𝐼𝐹,𝑟,𝑚

𝛿𝑝𝐼𝐹 =

2
όπου 𝑞1,𝑚
=

𝑓12
2
𝑓𝑚

𝑠 −𝑓 2 𝑝𝑠
𝑓12 𝑝𝑟,1
2 𝑟,2

𝑓12 − 𝑓22
𝜌𝑟𝑠 +

= 𝑞2

1

2
1,2 −𝑞1,1

𝑐𝛥𝑡𝑟𝑠

+

𝜆𝑁𝐿 𝜆𝑊𝐿
𝜆2

𝑠
𝑁𝑊𝐿,𝑟,𝑚
+

2
2
(𝑞1,2
𝑝1 − 𝑞1,1
𝑝2 ) =

𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟

+

𝑠
𝜂𝐼𝐹,𝑟,𝑚

(2.3)

(2.4)

,

𝜆𝑁𝐿 είναι το μετασχηματισμένο narrowlane μήκος κύματος (βλ. παρ. 2.3.4)
𝜆𝑊𝐿 είναι το μετασχηματισμένο widelane μήκος κύματος (βλ. παρ. 2.3.3)
𝑠
𝜀𝐼𝐹,𝑟,𝑚
είναι ο iono-free θόρυβος φάσης
𝑠
𝜂𝐼𝐹,𝑟,𝑚 είναι ο iono-free θόρυβος κώδικα
Ο iono-free συνδυασμός χρησιμοποιείται κατά κόρον στην κλασσική PPP
μέθοδο, καθώς διαθέτει το πλεονέκτημα ότι απαλείφει το ιονοσφαιρικό σφάλμα 1ης
τάξης, (99,9% του συνολικού σφάλματος). Εκτός από τις εξισώσεις παρατήρησης,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος για την απαλοιφή της ιονοσφαιρικής
επίδρασης και για άλλες παραμέτρους, όπως τα μεροληπτικά σφάλματα.

2.3.2

Geometry-free συνδυασμός

Ο συνδυασμός αυτός χρησιμοποιεί την απλή διαφορά παρατηρήσεων φάσης (ή
𝑠
𝑠
κώδικα), πχ. 𝜑𝑟,1
και 𝜑𝑟,2
από τον ίδιο δέκτη r προς τον ίδιο δορυφόρο s, σε
διαφορετικές συχνότητες f1 και f2, προκειμένου να απαλειφθούν οι γεωμετρικοί όροι
των παρατηρήσεων, αφήνοντας μόνο τους όρους που επηρεάζονται από την
αλλαγή της συχνότητας.
𝑠
𝑠
𝛿𝜑𝐺𝐹 = 𝑓12 𝜆1 𝜑𝑟,1
− 𝑓22 𝜆2 𝜑𝑟,2
=

2
𝑞1,2
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1
𝑠
𝑠
2 (𝜆1 𝜑𝑟,1 − 𝜆2 𝜑𝑟,2 )
− 𝑞1,1

(2.5)

𝑠
𝑠
𝛿𝑝𝐺𝐹 = 𝑓12 𝑝𝑟,2
− 𝑓22 𝑝𝑟,1
= 𝑞2

1

2
1,2 −𝑞1,1

(𝑝1 − 𝑝2 )

(2.6)

Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτίμηση παραμέτρων της
ιονόσφαιρας, ανίχνευση απώλειας κύκλων, εκτίμηση στροφής των κεραιών,
γεγονός που δημιουργεί το σφάλμα τυλίγματος φάσης (phase windup), κ.ά.

2.3.3

Συνδυασμός Widelane (WL)

Ο συνδυασμός αυτός των παρατηρήσεων έχει λάβει την ονομασία αυτή καθώς
το μετασχηματισμένο μήκος κύματος 𝜆𝑊𝐿 =

𝑐
𝑓1 − 𝑓2

έχει μεγαλύτερο μήκος από

το αρχικό, προσδίδοντας σημαντικές ιδιότητες στις μετασχηματισμένες ποσότητες
𝑠
𝑠
φάσης και κώδικα αντίστοιχα (𝛿𝜑𝑟,𝑊𝐿
, 𝛿𝑝𝑟,𝑊𝐿
).

2.3.4

𝑠
𝛿𝜑𝑟,𝑊𝐿
=

𝑓1
𝑓1
𝑠
𝜑𝑟,1
−
𝜑𝑠
𝑓1 − 𝑓2
𝑓1 − 𝑓2 𝑟,2

(2.7)

𝑠
𝛿𝑝𝑟,𝑊𝐿
=

𝑓1
𝑓1
𝑠
𝑝𝑟,1
−
𝑝𝑠
𝑓1 − 𝑓2
𝑓1 − 𝑓2 𝑟,2

(2.8)

Συνδυασμός Narrowlane (NL)

Κατ’ αντιστοιχία, με τον widelane συνδυασμό, ο συνδυασμός narrowlane έχει
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μικρότερου από τα αρχικά μήκους κύματος

𝜆𝑁𝐿 =

𝑐
𝑓1 + 𝑓2

. Κατ’ αντιστοιχία επίσης διαμορφώνονται και οι εξισώσεις του

𝑠
𝑠
συνδυασμού για παρατηρήσεις φάσης και κώδικα (𝜑𝑟,𝛮𝐿
, 𝑝𝑟,𝛮𝐿
).

𝑠
𝛿𝜑𝑟,𝑁𝐿
=

𝑓1
𝑓1
𝑠
𝜑𝑟,1
−
𝜑𝑠
𝑓1 + 𝑓2
𝑓1 + 𝑓2 𝑟,2

𝑠
𝛿𝑝𝑟,𝑁𝐿
=

𝑓1
𝑓1
𝑠
𝑝𝑟,1
−
𝑝𝑠
𝑓1 + 𝑓2
𝑓1 + 𝑓2 𝑟,2
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(2.9)

(2.10)

2.3.5

Melbourne – Wübbena συνδυασμός

Ο συνδυασμός Melbourne – Wübbena (Melbourne 1985, Wubbena 1985),
χρησιμοποιεί τους μετασχηματισμούς Widelane – WL (φάσης) και Narrowlane –
NL (κώδικα), προκειμένου να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα του
μετασχηματισμένου μήκους κύματος 𝜆𝑊𝐿 , ώστε να ανιχνεύονται οι απώλειες
κύκλων ευκολότερα, καθώς πλέον είναι ακέραια πολλαπλάσια του
μετασχηματισμένου μήκους κύματος, ενώ οι μετασχηματισμένες παρατηρήσεις
𝑠
κώδικα, διαθέτουν μειωμένο θόρυβο των παρατηρήσεων 𝜂𝑟,𝑚
για να υπολογιστεί
η ασάφεια Melbourne – Wübbena (𝐵𝑀𝑊 ).
2.3.6

Melbourne – Wübbena Bias

Η τιμή αυτή έχει την ιδιότητα να είναι σταθερή στον χρόνο, εφόσον δεν
υπάρχουν απώλειες κύκλων, ενώ επιπλέον εξαλείφει το τροποσφαιρικό σφάλμα,
το ιονοσφαιρικό σφάλμα 1ης τάξης, καθώς και σφάλματα χρονομέτρων και
τυλίγματος φάσης.
𝑠
𝑠
𝐵𝑀𝑊 = 𝜑𝑟,𝑊𝐿
− 𝑝𝑟,𝑁𝐿
=
𝑓1
𝑓1
𝑓1
𝑓1
𝑠
𝑠
𝑠
(
𝜑𝑟,1
−
𝜑𝑟,2
)−(
𝑝𝑟,1
−
𝑝𝑠 ) =
𝑓1 − 𝑓2
𝑓1 − 𝑓2
𝑓1 + 𝑓2
𝑓1 + 𝑓2 𝑟,2
̅
̅ 𝑠 𝑊𝐿 + 𝜀𝑀𝑊
(𝛽𝑟,𝑀𝑊
− 𝛽̅ 𝑠 𝑀𝑊 ) + 𝜆𝑊𝐿 𝛮

(2.11)

όπου 𝜆𝜑𝑊𝐿 , 𝑝𝑁𝐿 είναι οι μετασχηματισμένες εξισώσεις παρατήρησης widelane
𝑟𝑒𝑓−𝑠
𝑟𝑒𝑓−𝑠
𝑠
𝑠
̅ 𝑠 𝑊𝐿 = (𝛮𝑊𝐿
̃𝑊𝐿
̃𝑊𝐿
(φάσης) και narrowlane (κώδικα), 𝛮
−𝛮
) − (𝛮𝑊𝐿 − 𝛮
) είναι
η (μετασχηματισμένη) ακέραια ασάφεια φάσης widelane και 𝜆𝑊𝐿 το
μετασχηματισμένο μήκος κύματος, ενώ 𝜀𝑀𝑊 είναι ο θόρυβος Melbourne Wübbena.
𝑠
̃𝑊𝐿
Με 𝛮
συμβολίζονται οι ασάφειες που έχουν προέλθει από συνόρθωση
δικτύου.

2.4 Σφάλματα Παρατηρήσεων GNSS

2.4.1

Σφάλματα Χρονομέτρων λόγω Σχετικότητας

Τα σφάλματα αυτά διακρίνονται στα σφάλματα που δημιουργούνται από
διαφοροποίηση του σήματος λόγω της βαρύτητας της γης (επίδραση Shapiro) και
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καθυστερήσεις στο χρονόμετρο του δορυφόρου λόγω της κίνησης του σε τροχιά
(Hauschild 2017).
Για την παρούσα εφαρμογή μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες, καθώς οι μεν
πρώτες θεωρούνται γενικά αμελητέες, ενώ οι δεύτερες λαμβάνονται υπόψη στο
σχεδιασμό των συχνοτήτων, ώστε αυτές να διαφέρουν αναλόγως από τις
ονομαστικές τιμές τους. Σε κάθε περίπτωση οι τελευταίες είναι αμελητέες σε
δορυφόρους οι οποίοι βρίσκονται σε σχεδόν κυκλικές τροχιές. Αξίζει, τέλος να
σημειωθεί ότι αποκλίσεις λόγω σχετικότητας μπορεί να επηρεάζουν και τα
χρονόμετρα των δεκτών, εφόσον αυτά κινούνται με σημαντικές σε σχέση με την
τιμή της ταχύτητας του φωτός (c) ταχύτητες, γεγονός το οποίο φυσικά δεν
συμβαίνει στην εφαρμογή μας.

2.4.2

Σφάλματα Χρονομέτρων Δεκτών – Δορυφόρων

Εικόνα 2.1: Ατομικό χρονόμετρο Καισίου από το αρχικό Block δορυφόρων GPS
National Air and Space Museum, Smithsonian Institution
(Πηγή: timeandnavigation.si.edu)

Όπως είναι γνωστό, τα χρονόμετρα χαλαζία των δεκτών, αλλά και τα ατομικά
χρονόμετρα ρουβιδίου – καισίου των δορυφόρων παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις ορθές τιμές λήψης και αποστολής του σήματος.
Για τα μεν χρονόμετρα των δεκτών είναι συνηθισμένη πρακτική τα σφάλματά
τους να υπολογίζονται ως άγνωστες παράμετροι κατά τη διαδικασία της
συνόρθωσης, ενώ οι διορθώσεις των χρονομέτρων των δορυφόρων δίνονται από
σχετικά αρχεία τα οποία εκδίδουν τα κέντρα ανάλυσης της IGS.
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Για την εφαρμογή της μεθόδου που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία,
θεωρήσαμε και τα χρονόμετρα των δεκτών, αλλά και των δορυφόρων ως άγνωστες
ποσότητες.

2.4.3

Μεροληπτικά Σφάλματα (biases)

2.4.3.1

Γενικά

Η ανάπτυξη και ευρεία χρήση των GNSS (του GPS αρχικά και των λοιπών
συστημάτων που ακολούθησαν), βασίζεται στη δυνατότητα ακριβούς και
αποτελεσματικού προσδιορισμού της θέσης του χρήστη, αναλόγως και της
εφαρμογής για την οποία τα χρησιμοποιεί.
Τα τελευταία έτη, έχει αυξηθεί τόσο η ανάγκη για ακριβέστερο προσδιορισμό
θέσης, όσο και η ανάγκη ταχύτερης σύγκλισης των επιλύσεων των συστημάτων
εξισώσεων παρατήρησης, για χρήση των αποτελεσμάτων σε εφαρμογές
πραγματικού χρόνου.
Η εισαγωγή των ανερχόμενων συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης, όπως το
Galileo και το BeiDou, μαζί με τον εκμοντερνισμό του σήματος των GPS και
GLONASS και την εισαγωγή νέων φερουσών συχνοτήτων, όπως η L5 του GPS,
έχουν δημιουργήσει μια πλειάδα διαθέσιμων παρατηρήσεων μέσω της
ταυτόχρονης θέασης περισσότερων δορυφόρων, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει
στην ανάπτυξη νέων τεχνικών, όπως η PPP - Precise Point Positioning (Zumberge,
Heflin, et al. 1997, Kouba και Heroux 2001). Το γεγονός όμως ότι οι παρατηρήσεις
αυτές προέρχονται από μια τόσο ευρεία έκταση σημάτων και συχνοτήτων, έχει
εισάγει στην επεξεργασία μεροληπτικά σφάλματα (biases) τα οποία είτε δεν
υπήρχαν στην επεξεργασία με δεδομένα ενός μόνο συστήματος (πχ GPS), είτε
θεωρούταν αμελητέα, είτε αναιρούταν με τη χρήση των τεχνικών των διαφορών
(απλών, διπλών και τριπλών) μεταξύ των παρατηρήσεων στον σχετικό εντοπισμό.
Το είδος αυτό των biases οφείλεται στους περιορισμούς που υπάρχουν στα
κυκλώματα των δεκτών και δορυφόρων GNSS. Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε
μικρές καθυστερήσεις μεταξύ γεγονότων τα οποία θα έπρεπε ιδανικά να είναι
ταυτόχρονα, κατά τη μετάδοση/λήψη του σήματος. Τα biases αυτά αφορούν τόσο
παρατηρήσεις φάσης, όσο και κώδικα. Καθώς ο τρόπος επεξεργασίας του κάθε
σήματος διαφέρει για κάθε δέκτη, αλλά και για κάθε είδος σήματος, γίνεται σαφής
η ανάγκη διαχωρισμού των μεροληπτικών σφαλμάτων, εκτός από το αν
εμφανίζονται στις παρατηρήσεις φάσης ή κώδικα, σε αυτά που δημιουργούνται
στον δέκτη και αυτά που δημιουργούνται στον δορυφόρο. Επιπλέον
πολυπλοκότητα εισάγεται από το γεγονός ότι τα biases αυτά διαφέρουν, τόσο από
(φέρουσα) συχνότητα σε συχνότητα, όσο και ανά είδος σήματος.
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Όσον αφορά τα σφάλματα που δημιουργούνται στον δορυφόρο, οφείλονται σε
καθυστερήσεις του σήματος στην κεραία αλλά και στη μονάδα δημιουργίας του
σήματος, και αλλάζουν με το είδος σήματος. Σημαντικό σημείο προσοχής είναι πως
δεν είναι δυνατός ο απόλυτος προσδιορισμός των καθυστερήσεων ενός και μόνο
σήματος, παρά απαιτείται ο υπολογισμός ενός σχετικού σφάλματος, για τη
δημιουργία διαφορικών σφαλμάτων κώδικα (Differential Code Biases – DCB).
Τα σφάλματα που δημιουργούνται στην πλευρά του δέκτη οφείλονται σε
διαφορετικές διαδρομές του σήματος από την κεραία έως τον συσχετιστή
(correlator) του δέκτη. Αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των σφαλμάτων τα
οποία εύκολα απαλείφονται στον σχετικό εντοπισμό μέσω της δημιουργίας
διαφορών (απλές, διπλές) μεταξύ των παρατηρήσεων, ειδικά σε ζεύγος δεκτών της
ίδιας εταιρείας, με πανομοιότυπες κεραίες.
Τα biases αυτά, εάν δεν απαλειφθούν, θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της
ακρίβειας της επίλυσης του εντοπισμού, γεγονός το οποίο είναι σημαντικό όταν
μιλάμε για συνόρθωση που θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη διαμόρφωση διαφορών
μεταξύ των παρατηρήσεων.
Μια σύνοψη των διαφόρων μεροληπτικών σφαλμάτων που εμφανίζονται στις
παρατηρήσεις GNSS δίνεται από Håkansson, et al. (2017), ενώ ενδιαφέρον
παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα των κέντρων ανάλυσης που παρουσιάστηκαν
στο workshop του 2012 το οποίο διοργάνωσε η IGS ειδικά γι’ αυτό το θέμα (Dach
2016).
Όπως προαναφέραμε, τα μεροληπτικά σφάλματα μπορούν να αλλάζουν ακόμα
και με το είδος του σήματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να υπάρχουν
μεροληπτικά σφάλματα σε έναν δέκτη που καταγράφει παρατηρήσεις από τον ίδιο
δορυφόρο στην ίδια συχνότητα, αλλά με διαφορετικό κώδικα διαμόρφωσης (πχ.
C/A και P κώδικας).
Στην εποχή μας όμως έχουμε μια πλειάδα συστημάτων GNSS. Επομένως
υπάρχουν δέκτες οι οποίοι καταγράφουν παρατηρήσεις από περισσότερα του ενός
GNSS (οι περισσότεροι σύγχρονοι δέκτες γεωδαιτικής ακρίβειας καταγράφουν
τουλάχιστον σήμα του GPS και του GLONASS). Σε κοινές παρατηρήσεις από
περισσότερα του ενός GNSS, αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως Inter-system
Biases (ISB), τα σφάλματα αυτά που παραμένουν ακόμα και όταν διορθωθούν
γνωστά σφάλματα π.χ. λόγω διαφορετικών συστημάτων αναφοράς ή χρόνου
μεταξύ GNSS. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τέτοια σφάλματα εντοπίζονται
ακόμα και σε συστήματα τα οποία εκπέμπουν σε ίδιες φέρουσες συχνότητες, αλλά
με διαφορετική διαμόρφωση του σήματος, όπως το GPS και Galileo στις
συχνότητες L1/E1 και L5/E5.
17

Το πρώτο χρονικά, μετά το GPS, σύστημα που αναπτύχθηκε ήταν το
GLONASS. Το σύστημα GLONASS χρησιμοποιεί, ως γνωστόν, τη μέθοδο
διαμόρφωσης του σήματος με διαχωρισμό της συχνότητας - FDMA αντί της
μεθόδου CDMA, την οποία χρησιμοποιούν τα λοιπά συστήματα. Με τη μέθοδο
αυτή κάθε δορυφόρος εκπέμπει το σήμα του σε ελαφρώς διαφορετική συχνότητα
από τους υπόλοιπους, σύμφωνα με τον καθορισμένο διαχωρισμό του συστήματος.
Αυτό προσθέτει μία ξεχωριστή κατηγορία μεροληπτικών σφαλμάτων που αφορούν
μόνο την επεξεργασία παρατηρήσεων GLONASS, τα λεγόμενα Inter-frequency
Biases – IFB. Καθώς το σήμα που εκπέμπουν οι δορυφόροι λαμβάνεται σε
διαφορετική συχνότητα για κάθε δορυφόρο, τα αποτελέσματα επηρεάζονται από
biases που προκύπτουν από τη συμπεριφορά των διαφόρων ηλεκτρονικών
συστημάτων σε ελαφρώς διαφορετικές συχνότητες, τόσο κατά τις παρατηρήσεις
φάσης, όσο και κώδικα.

2.4.3.2

Εξισώσεις παρατήρησης

Υπενθυμίζοντας και πάλι τις κλασσικές εξισώσεις παρατήρησης των δεδομένων
παρατηρήσεων ψευδοαπόστασης και φέρουσας φάσης, μπορούμε να δώσουμε
λίγο παραπάνω προσοχή στο που εντοπίζονται τα αντίστοιχα biases.
𝑠
2
𝑠
𝜆𝑚 𝜑𝑟,𝑚
= 𝜌𝑟𝑠 + 𝑐(𝛿𝜏𝑟 − 𝛿𝜏 𝑠 ) + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 − 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1
𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
+ 𝜆𝑚 (𝑁𝑟,𝑚
+ 𝛽𝑟,𝑚 − 𝛽𝑚
) + 𝛥𝜌𝑂𝑅𝐵
+ 𝜆𝑚 𝛥𝜑𝑃𝑊,𝑟,𝑚
𝑠
𝑠
𝑠
+ 𝜆𝑚 (𝛥𝜑𝑃𝐶𝑂,𝑟,𝑚
+ 𝛥𝜑𝑃𝐶𝑉,𝑟,𝑚
) + 𝜀𝑟,𝑚
Ɐ r, m, s

(2.12)

𝑠
2
𝑠
𝑠
𝑝𝑟,𝑚
= 𝜌𝑟𝑠 + 𝑐(𝛿𝜏𝑟 − 𝛿𝜏 𝑠 ) + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1
+ 𝑏𝑟,𝑚 − 𝑏𝑚
𝑠
𝑠
𝑠
+ 𝛥𝜌𝑀𝑃,𝑟,𝑚
+ 𝜆𝑚 (𝛥𝜑𝑃𝐶𝑂,𝑟,𝑚
+ 𝛥𝜑𝑃𝐶𝑉,𝑟,𝑚
)
𝑠
+ 𝜂𝑟,𝑚
Ɐ r, m, s

(2.13)

Παρατηρούμε ότι στις εξισώσεις παρατήρησης φάσης, τα biases δορυφόρων
και δεκτών δεν μπορούν να διαχωριστούν από τον όρο των ακέραιων ασαφειών
φάσης. Αυτό το γεγονός κάνει δύσκολο τον προσδιορισμό της απόλυτης τιμής
τους, ειδικά στη μέθοδο PPP, όπου δεν υπάρχει ζεύγος δορυφόρων προκειμένου
να πραγματοποιηθεί γραμμικός συνδυασμός μεταξύ των παρατηρήσεων. Τα
μεροληπτικά σφάλματα φάσης λοιπόν εμποδίζουν την αποτελεσματική επίλυση
των ακέραιων ασαφειών φάσης.
Στις παρατηρήσεις κώδικα παρατηρούμε ότι τα biases δορυφόρων και δεκτών
δεν μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
εκτιμώνται συνήθως ως μία παράμετρος, ή να απαιτείται κάποια
παραμετροποίηση των αγνώστων biases και συνεκτίμησή τους με άλλες
παραμέτρους.
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2.4.3.3
(Pseudorange Biases)

Μεροληπτικά

Σφάλματα

Ψευδοαπόστασης

Τα σφάλματα αυτά προέρχονται από τις διαφορετικές καθυστερήσεις στον
συγχρονισμό των διαφόρων σημάτων λόγω της διαφορετικής κατασκευής τους.
Δημιουργούνται τόσο στα κυκλώματα των δορυφόρων, όσο και των δεκτών.
Αν επιχειρήσουμε να διαμορφώσουμε την εξίσωση παρατήρησης για ένα δέκτη
ο οποίος εντοπίζει δύο διαφορετικά είδη σήματος (𝑠𝑖𝑔1, 𝑠𝑖𝑔2) (όπως στην
περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου PPP), έχουμε την παρακάτω εξίσωση:
𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
𝑝𝐺𝐹,𝑟
= 𝑐 𝐷𝐶𝐵𝑠𝑖𝑔12,𝑟
+ 𝐼𝑟,𝑠𝑖𝑔1,𝑠𝑖𝑔2
+ 𝛥𝜌𝑀𝑃,𝑠𝑖𝑔1,𝑠𝑖𝑔2
+ 𝜀𝐺𝐹

(2.14)

𝑠
Όπου η διαφορά 𝑝𝐺𝐹,𝑟
ονομάζεται γραμμικός συνδυασμός ελεύθερος
γεωμετρίας (Geometry – free Linear Combination – GF LC), καθώς όλοι οι
γεωμετρικοί όροι, όπως γεωμετρική απόσταση έχουν απαλειφθεί, μαζί με άλλους
όρους όπως η επίδραση της τροπόσφαιρας και τα σφάλματα χρονομέτρων
(Håkansson et al, 2016).
𝑠
Οι λοιποί όροι αποτελούν το ιονοσφαιρικό σφάλμα 𝐼𝑟,𝑠𝑖𝑔1,𝑠𝑖𝑔2
, το σφάλμα
𝑠
πολυκλαδικής ανάκλασης (multipath) 𝛥𝜌𝑀𝑃,𝑟,𝑚
, και το θόρυβο 𝜀𝑅𝑠𝑖𝑔12.

Ο όρος των μεροληπτικών σφαλμάτων του κώδικα (DCB), είναι όπως βλέπουμε
πολλαπλασιαζόμενος με την ταχύτητα του φωτός c, και περιλαμβάνει τους όρους
σφαλμάτων (b) δορυφόρου και δέκτη, και στους δύο τύπους σημάτων.
𝑠
𝑠
𝑠
𝐷𝐶𝐵𝑠𝑖𝑔12,𝑟
= 𝑏𝑠𝑖𝑔2,𝑟 − 𝑏𝑠𝑖𝑔1,𝑟 − (𝑏𝑠𝑖𝑔2
− 𝑏𝑠𝑖𝑔1
)

(2.15)

Εμφανίζονται, όμως ακόμα και σε δύο διαφορετικά είδη σήματος στην ίδια
φέρουσα συχνότητα, όπως στους κώδικες P και C/A της L1 συχνότητας του GPS
(Gao et al. 2001). Καθώς η απόλυτη τιμή του δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί,
έχει νόημα μόνο η έκφρασή τους σε σχέση με κάποιο άλλο μεροληπτικό σφάλμα,
γι’ αυτό έχει καθιερωθεί να ονομάζονται «διαφορικά» σφάλματα (Differential Code
Biases – DCB).
Στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, όπως και σε άλλες
που προτείνονται στην βιβλιογραφία (D. Psychas 2017, Odijk, et al. 2016),
μπορούν να εκτιμηθούν τα DCB κώδικα, από την 3η συχνότητα που λαμβάνει
μέρος στο μοντέλο μας και έπειτα.
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Καθώς οι διορθώσεις χρόνου του GPS, αναφέρονται στον ελεύθερο
ιονόσφαιρας (iono-free) συνδυασμό του P κώδικα, στο μήνυμα ναυσιπλοΐας
εκπέμπεται η τιμή TGD, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διορθώσει τις
παρατηρήσεις του ο χρήστης που εφαρμόζει εντοπισμό μίας συχνότητας, η
εντοπισμό σε διαφορετικό συνδυασμό συχνοτήτων. Έτσι η παράμετρος TGD
εκφράζεται σε σχέση με τα DCB P1/P2 (Hauschild 2017):
𝑇𝐺𝐷 = −

2
2
𝑓𝐿2
𝑓𝐿1
𝐷𝐶𝐵
⇔
𝐷𝐶𝐵
=
−
(
𝑃1𝑃2
𝑃1𝑃2
2
2
2 − 1) 𝑇𝐺𝐷
𝑓𝐿1
− 𝑓𝐿2
𝑓𝐿2

(2.16)

Όσον αφορά τα Inter-system biases, η ακριβής τιμή των ISB κώδικα είναι
προσδιορίσιμη και μάλιστα τα ISB GPS - Galileo είναι σχετικά σταθερά στον χρόνο,
ενώ η τιμή τους μπορεί να φτάσει τα αρκετές εκατοντάδες μέτρα, σε δέκτες
διαφορετικών τύπων (Odijk και Teunissen 2012, Paziewski και Wielgosz 2014).
Όσο αφορά τα IFB στις παρατηρήσεις κώδικα, έχει αποδειχθεί ότι τα σφάλματα
IFB δεν ακολουθούν γραμμική σχέση με τη μεταβολή της φέρουσας συχνότητάς
τους (Reussner και Wanninger 2011, Chuang, et al. 2013), πλην όμως έχει
αποδειχθεί ότι είναι σταθερά στον χρόνο, επομένως μπορούν να απαλειφθούν
κατά τη βαθμονόμηση, (Al-Shaery, Zhang και Rizos 2012, Chuang, et al. 2013).

2.4.3.4

Μεροληπτικά Σφάλματα Φάσης

Όπως προαναφέρθηκε, τα σφάλματα στη φέρουσα φάση έχουν ιδιαίτερη
δυσκολία στον προσδιορισμό και την αντιμετώπισή τους, καθώς το δεκαδικό τους
μέρος δυσκολεύει την αποτελεσματική αποκατάσταση των ακέραιων ασαφειών
φάσης.
Τα μεροληπτικά σφάλματα φάσης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια
προσδιορισμού σε ένα σύστημα GNSS, είναι σύνηθες να απαλείφονται κατά τη
διαδικασία διαμόρφωσης γραμμικών συνδυασμών. Στον προσδιορισμό όμως
μέσω PPP, τα σφάλματα αυτά δεν απαλείφονται και μάλιστα δεν μπορούν να
διαχωριστούν από τον όρο των ακέραιων ασαφειών φάσης, ούτε να εκτιμηθούν οι
πραγματικές τιμές τους ταυτόχρονα με τις ακέραιες ασάφειες (Teunissen και
Khodabandeh 2014) λόγω της έλλειψης δεύτερου δέκτη.
Αυτό κάνει την επίλυση των ακέραιων ασαφειών αδύνατη, εκτός εάν τα
μεροληπτικά σφάλματα παρέχονται με κάποιον τρόπο από εξωτερική πηγή, ενώ
συνήθης πρακτική για την αντιμετώπισή τους είναι η διαμόρφωση iono-free
συνδυασμών μεταξύ των παρατηρήσεων. Το πρόβλημα αυτό καλείται να λύσει και
η μέθοδος που εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία στο τμήμα προσδιορισμού
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των biases, προσδιορίζοντας μέσω κατάλληλης μοντελοποίησης μεταξύ άλλων
παραμέτρων (σφάλματα χρονομέτρων, ατμοσφαιρικές καθυστερήσεις, ακέραιες
ασάφειες) τα biases φάσης δεκτών και δορυφόρων.
Όσον αφορά τα ISB, στον σχετικό εντοπισμό και εφόσον διαμορφώνονται
διπλές διαφορές σε δορυφόρους από διαφορετικά GNSS (μέθοδος tight
combining), τα ISB φάσης των δορυφόρων μπορούν να εκτιμηθούν ως παράμετροι
(Odijk και Teunissen 2012, Paziewski και Wielgosz 2014), καθώς ο προσδιορισμός
της απόλυτης τιμής τους δεν είναι δυνατός, ενώ για δέκτες του ίδιου τύπου, τα ISB
των δεκτών θεωρούνται αμελητέα (Odijk και Teunissen 2012).
Άλλη λύση είναι η διαμόρφωση loose combining των διπλών διαφορών, δηλαδή
ξεχωριστά ανά σύστημα GNSS, αντιμετώπιση που είναι μονόδρομος σε
περιπτώσεις που οι συχνότητες μεταξύ των συστημάτων δεν είναι ίδιες, όπως πχ
μεταξύ GPS/BeiDou (Teunissen και Khodabandeh 2014). Σε αυτή την περίπτωση
δεν διατηρείται η ακεραιότητα των ασαφειών φάσης. Επομένως ο μόνος τρόπος
να επιτευχθεί αυτό είναι η διαμόρφωση διπλών διαφορών εντός κάθε συστήματος.
Ως επιπλέον πλεονέκτημα, τα ISB φάσης αλληλοαναιρούνται σε αυτή την
περίπτωση.
Στη μέθοδο PPP, όταν έχουν επιλυθεί οι ασάφειες ως ακέραιοι, τα ISB αφορούν
αποκλειστικά τους δέκτες, καθώς οι διορθώσεις των δορυφόρων είναι στην ίδια
χρονική κλίμακα. Εάν ο τύπος του δέκτη του χρήστη τυχαίνει να είναι ίδιος με αυτόν
των δεκτών του δικτύου από όπου έχουν προσδιοριστεί οι διορθώσεις των
χρονομέτρων, δεν θα προκύπτουν ISB. Διαφορετικά τα αντίστοιχα ISB θα πρέπει
να παρέχονται στο χρήστη.
Όσον αφορά τα IFB στις παρατηρήσεις φάσης, με τη χρήση ιδίου τύπου δεκτών,
σε μεγάλο βαθμό ελαττώνονται, ενώ στη μέθοδο PPP με ακέραιες ασάφειες φάσης
υπάρχει το πρόβλημα πως δεν μπορούν να διαχωριστούν τα biases φάσης των
δορυφόρων από τα IFB των δεκτών αναφοράς με τους οποίους προσδιορίστηκαν
τα πρώτα. Στην περίπτωση που γίνεται προσδιορισμός με μέθοδο PPP χωρίς
επίλυση των ακέραιων ασαφειών φάσης δεν απαιτείται γνώση των IFB, καθώς
αυτά έχουν απορροφηθεί.

2.4.4

Σφάλματα Τροχιάς των Δορυφόρων

Τα κέντρα ελέγχου των δορυφόρων προβλέπουν την τροχιά των δορυφόρων,
μεταδίδοντας τα κεπλέρια στοιχεία της στους δέκτες μέσω του μηνύματος
ναυσιπλοΐας. Αναλυτικές πληροφορίες στον προσδιορισμό των τροχιών των
δορυφόρων GNSS μπορεί κάποιος να βρει σε (Wells, Beck, et al. 1986,
Hugentobler και Montenbruck 2017).
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Λόγω όμως διαφόρων επιδράσεων, οι προβλεπόμενες τροχιές διαφέρουν από
τις πραγματικές. Οι κυριότερες επιδράσεις που προκαλούν αυτές τις διαφορές είναι
οι διαταραχές του πεδίου βαρύτητας της γης, οι σεληνοηλιακές επιδράσεις, καθώς
και αυτές των λοιπών πλανητών, οι διαταραχές λόγω ωκεάνιων και γήινων
παλιρροιών, η ατμοσφαιρική τριβή, η πίεση λόγω ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς και
άλλες διαταραχές με μικρότερη επίδραση.
Γι’ αυτόν το λόγο, η IGS υπολογίζει, μέσω των κέντρων ανάλυσης, τις
πραγματικές τροχιές των δορυφόρων, οι οποίες δημοσιεύονται σε μεταγενέστερο
χρόνο (βλ. Πιν. 2.1) σε ειδικό τύπο αρχείων, ο οποίος έχει σήμερα την ονομασία
*.sp3 (Spofford και Remondi 1994).
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 2.1: Διατιθέμενες εφημερίδες ακριβείας της IGS
(Πηγή: NGS)

Ο προσδιορισμός της ακριβούς τροχιάς για κάθε δεδομένη στιγμή, γίνεται με
χρήση των πολυωνύμων Lagrange, μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε και στην
εφαρμογή που αναπτύξαμε.
Τα πολυώνυμα Lagrange n-οστης τάξης ορίζονται:
𝑛

𝑙𝑖 (𝑡) = ∏
𝑗=0,𝑗≠𝑖

(𝑡 − 𝑡𝑗 )
(𝑡𝑖 − 𝑡𝑗 )

(𝑖 = 0, … , 𝑛)

(2.17)

για (n+1) εποχές 𝑡𝑖 . Αυτά διατηρούν μόνο το σημείο του καννάβου που μας
ενδιαφέρει, δηλαδή ισχύει 𝑙𝑖 (𝑡) = 1 για 𝑖 = 𝑗 και 𝑙𝑖 (𝑡) = 0 για 𝑖 ≠ 𝑗, διαμορφώνοντας
έτσι το γραμμικό συνδυασμό:
𝑛

𝒓(𝑡) = ∑ 𝒓𝑖 𝑙𝑖 (𝑡)

(2.18)

𝑖=0

όπου 𝒓𝒊 είναι τα διανύσματα των θέσεων του καννάβου και 𝒓(𝑡) είναι η προς
προσδιορισμό θέση. Συστήνεται η τάξη του πολυωνύμου Lagrange να μην
υπερβαίνει το 9 και να εκτείνεται και από τις δύο πλευρές του μοντέλου βάσης,
χρονικά (Schenewerk 2003).
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Διορθώσεις Κέντρου Φάσης Κεραίας

2.4.5

Οι κεραίες των δορυφόρων και των δεκτών εκπέμπουν και λαμβάνουν σήματα
αντίστοιχα, τα οποία έχουν ως σημείο εκπομπής/λήψης ένα σημείο της κεραίας, το
οποίο λέγεται «κέντρο φάσης της κεραίας» (Phase Center). Η μέση τιμή του
σημείου αυτού, η οποία και χρησιμοποιείται συνήθως, ορίζεται ως MPC (Mean
Phase Center). Το σημείο αυτό, όπως φαίνεται και στην Εικ. 2.2, δεν ταυτίζεται με
το σημείο αναφοράς των παρατηρήσεων, το οποίο συνήθως επιλέγεται να είναι η
τομή του κατακόρυφου άξονα συμμετρίας της κεραίας με τη βάση της (BOA –
Bottom of Antenna), το οποίο αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως ARP – Antenna
Reference Point. Μετρώντας το κατακόρυφο ύψος από το σημείο λεπτομερειών
έως το BOA, μπορούμε να αναγάγουμε τις μετρήσεις μας στο επιθυμητό σημείο
λεπτομερειών.
Ζενίθ

Κατεύθυνση Σήματος

z

t
PCV

r

ΜPC
PCO
ΒΟΑ

Εικόνα 2.2: Διάγραμμα εντοπισμού MPC, BOA, PCO, PCV

Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης της κεραίας, καταγράφονται οι αποκλίσεις
του αληθούς κέντρου φάσης, από το μέσο κέντρο, αναλόγως της κατεύθυνσης του
σήματος. Οι αποκλίσεις αυτές ονομάζονται Phase Center Variations (PCV). Η
απόκλιση του ΒΟΑ από το μέσο κέντρο φάσης (MPC), ονομάζεται «απόκλιση
κέντρου φάσης» (Phase Center Offset – PCO), η οποία αναφέρεται και ως “up”
offset, στα αρχεία ΑΝΤΕΧ της IGS.
Τα εν λόγω αρχεία δίνουν, για κάθε τύπο κεραίας δορυφόρων και δεκτών και
ανά συχνότητα, τις τιμές PCO, PCV, καθώς και μικροαποκλίσεις κατά τις
διευθύνσεις East και North, όπως αυτές προήλθαν από τη διαδικασία
βαθμονόμησης των κεραιών. Οι αποκλίσεις κατά North, East και Up (PCO),
δίνονται στην αρχή κάθε συχνότητας, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί πίνακας όπου
δίνονται ανά 5ο αζιμουθίου και elevation (γωνίας ύψους), οι τιμές των PCV, σε mm.
Έτσι, η τιμή PCV = t μπορεί να υπολογιστεί με γραμμική παρεμβολή σε μία
διάσταση (αγνοώντας δηλαδή το αζιμούθιο και χρησιμοποιώντας τις τιμές NOAZI
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του ANTEX αρχείου) ή σε δύο διαστάσεις (αζιμούθιο και γωνία ύψους). Η
περιγραφόμενη κατάσταση φαίνεται στο σχήμα της Εικ.2.2, όπου το μέγεθος των
PCV έχει υπερτονιστεί για λόγους σαφήνειας της σχηματικής απεικόνισης.
Κάποιες από τις πιο γνωστές εκδόσεις τέτοιων αρχείων είναι η igs08.atx,
igs14.atx, ngs08.atx και ngs14.atx, ενώ δείγμα ενός τέτοιου αρχείου δίνεται στην
Εικόνα 2.3, όπου επισημαίνονται η τιμή που λαμβάνουμε για το PCO, καθώς και ο
πίνακας στον οποίο, με παρεμβολή, λαμβάνονται οι τιμές των PCV. Η γραμμή με
την ένδειξη «NOAZI», αφορά την περίπτωση όπου δεν ενδιαφέρει, ή δεν είναι
διαθέσιμη η πληροφορία του αζιμούθιου.

PCO

PCV

Εικόνα 2.3: Τμήμα αρχείου ANTEX igs08.atx

Ο υπολογισμός της συνολικής διόρθωσης λόγω των αποκλίσεων της κεραίας
ενός δορυφόρου ή δέκτη, μπορεί να γίνει, όπως προτάθηκε σε σχετική δημοσίευση
(Dawidowicz 2010):
𝑠
𝑠
𝑠
𝛥𝜑𝑃𝐶𝑂,𝑃𝐶𝑉,𝑟,𝑚
= 𝛥𝜑𝑃𝐶𝑂,𝑟,𝑚
+ 𝛥𝜑𝑃𝐶𝑉,𝑟,𝑚
= 𝑟 + 𝑡 = (𝑃𝐶𝑂)𝑐𝑜𝑠𝑧 + 𝑡
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(2.19)

2.4.6

Σφάλματα λόγω Τροπόσφαιρας

Η καθυστέρηση λόγω τροπόσφαιρας, όσον αφορά τις παρατηρήσεις GNSS,
αναφέρεται στην επίδραση του τμήματος της ατμόσφαιρας σε υψόμετρο από 9 έως
80 km. Η επίδραση αυτή είναι ίδια, τόσο για τις παρατηρήσεις φάσης, όσο και
κώδικα, και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το γεωγραφικό πλάτος,
το γεωμετρικό υψόμετρο και ατμοσφαιρικοί παράγοντες (θερμοκρασία, πίεση κτλ.).
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα μοντέλα πρόβλεψης της καθυστέρησης
λόγω της τροπόσφαιρας, από τα οποία σημαντικότερα είναι το Saastamoinen
(Saastamoinen 1972) και το Hopfield (Hopfield 1969). Η καθυστέρηση αυτή
διαχωρίζεται σε ένα υδροστατικό (ξηρό) και ένα μη υδροστατικό (υγρό) μέρος,
καθώς στο μεν κάτω μέρος της συγκεντρώνονται οι υδρατμοί, ενώ στο άνω μέρος
της (στη στρατόσφαιρα, η οποία όμως όσον αφορά τα σφάλματα GNSS
αναφέρεται ως τροποσφαιρικό σφάλμα) αποτελείται από ξηρά αέρια. Από αυτά, το
ξηρό μέρος συνεισφέρει περίπου στο 90% της συνολικής καθυστέρησης λόγω
τροπόσφαιρας, ενώ το υπόλοιπο 10% οφείλεται στο υγρό μέρος (Wells, Beck, et
al. 1986). Η μοντελοποίησή του υγρού μέρος όμως είναι δυσκολότερη καθώς οι
τιμές των υδρατμών και η κατανομή τους μπορεί να αλλάζει γρήγορα και
απρόβλεπτα.
Τα προαναφερθέντα μοντέλα έχουν στόχο τον προσδιορισμό της καθυστέρησης
λόγω τροπόσφαιρας στο ζενίθ. Για να ληφθεί υπόψη η επιπλέον διαδρομή λόγω
της πλάγιας διέλευσης μέσω παχύτερου στρώματος της ατμόσφαιρας, έχουν
προταθεί διάφορες συναρτήσεις αντιστοίχισης (mapping functions) - m(E) οι οποίες
εξαρτώνται από τη γωνία ύψους (elevation) – E, και η πλειονότητα των οποίων
βασίζεται σε διάφορες τιμές των παραμέτρων a, b και c, του επεκτεταμένου λόγου,
ο οποίος προτάθηκε από τον Marini (1999):

1+(
1+
𝑚(𝐸) =

𝑎

𝑏 )
(1 + 𝑐)

(2.20)

𝑎

sin(𝐸) + (
sin(𝐸) +

)
𝑏
(sin(𝐸) + 𝑐)

Γνωστότερες τέτοιες συναρτήσεις αντιστοίχισης είναι οι συναρτήσεις του Niell,
(Niell 1996) καθώς και η Vienna Mapping Function 1 (Böhm, Werl και Schuh 2006),
οι οποίες προτείνουν, βάσει δεδομένων εισαγωγής, διάφορες τιμές των a, b και c.
Στην υλοποίηση του μοντέλου μας επιλέχθηκε να εκτιμηθούν οι διορθώσεις
λόγω τροπόσφαιρας, μέσω ενός φίλτρου Kalman, από το να μοντελοποιηθούν και
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να μετατραπούν σε πλάγια καθυστέρηση, μέσω μιας συνάρτησης αντιστοίχισης
(mapping function).

2.4.7

Σφάλματα λόγω Ιονόσφαιρας

Το στρώμα της ιονόσφαιρας, αποτελείται από ιονισμένα μόρια αερίων, και είναι
το πρώτο στρώμα της ατμόσφαιρας το οποίο συναντά το σήμα από ένα δορυφόρο,
καθώς ταξιδεύει προς έναν δέκτη. Καθώς στη διαδρομή του, το σήμα συναντά
ελεύθερα ηλεκτρόνια και ιόντα, υπόκειται σε μεταβολές (καθυστέρηση στις
παρατηρήσεις κώδικα και προώθηση στις παρατηρήσεις φάσης) της ταχύτητας του
σήματος. Η διαφορά στην επίδραση της ιονόσφαιρας στις παρατηρήσεις φάσης και
κώδικα, οφείλεται στο ότι αυτές έχουν διαφορετικές ταχύτητες διάδοσης σε μέσα
διασποράς, όπως η ιονόσφαιρα, οι οποίες στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως
phase και group velocities αντίστοιχα.
Είναι επίσης γνωστό ότι η πυκνότητα των ελεύθερων ηλεκτρονίων (Total
Electron Content – TEC), από την οποία εξαρτάται η μεταβολή της ταχύτητας του
σήματος, αλλάζει επίσης και χρονικά, εκτός από χωρικά, με μεταβολές τόσο
περιοδικές (ημερήσιες, ετήσιες αλλά και λόγω του 11ετούς ηλιακού κύκλου), όσο
και απρόβλεπτες λόγω έντονης ηλιακής δραστηριότητας.
Διάφορα μαθηματικά μοντέλα έχουν προταθεί για την μοντελοποίηση της
ιονόσφαιρας, όπως το Klobuchar (Klobuchar 1987), πλην όμως συνηθέστερη
πρακτική για την αφαίρεση της επίδρασης της είναι η εφαρμογή γραμμικών
συνδυασμών μεταξύ των παρατηρήσεων, με σκοπό την απαλοιφή της από το
μοντέλο.
Στην εφαρμογή μας, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η πλάγια ιονοσφαιρική
καθυστέρηση επιλέχθηκε να εκτιμάται μέσω μη συνδυασμένων παρατηρήσεων,
αντί να απαλείφεται, προκειμένου να παρέχεται ως προϊόν στους χρήστες της
εφαρμογής μας.

2.4.8

Σφάλμα Πολυκλαδικής Ανάκλασης (Multipath)

Το σφάλμα πολυκλαδικής ανάκλασης εμφανίζεται όταν το ηλεκτρομαγνητικό
σήμα που εκπέμπεται από τον δορυφόρο, ακολουθεί πολλαπλή διαδρομή μέχρι
να φτάσει στην κεραία του δέκτη GNSS, λόγω ανάκλασης σε φυσικά εμπόδια του
περιβάλλοντος του δέκτη. Εμφανίζεται συχνά σε καταγραφή παρατηρήσεων σε
αστικό περιβάλλον ή σε περίπτωση ύπαρξης φυσικού εμποδίου σε πολύ κοντινή
με την κεραία του δέκτη απόσταση.
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Το εν λόγω σφάλμα εμφανίζεται τόσο στον κώδικα, όσο και στις παρατηρήσεις
φέρουσας φάσης, και μπορεί να φτάσει τα 100 m στις παρατηρήσεις κώδικα, ενώ
η αντίστοιχη τιμή για τις παρατηρήσεις φάσης κυμαίνεται από μερικά mm έως
μερικά cm (Braasch 2017).
Για την αντιμετώπισή του υπάρχει ειδικός σχεδιασμός των κεραιών των δεκτών,
ώστε κατά το δυνατόν να ελαχιστοποιείται (πχ. choke rings), ενώ για μετρήσεις
ακριβείας, όπως σε περίπτωση θέσεων μονίμων σταθμών, προτείνεται η βέλτιστη
επιλογή τοποθεσίας μακριά από φυσικά εμπόδια (βλ. οδηγία 2.2.22 της IGS για
ένταξη
υποψήφιων
μονίμων
σταθμών
https://kb.igs.org/hc/enus/articles/202011433-Current-IGS-Site-Guidelines).

2.5 Επίλυση Ακέραιων Ασαφειών Φέρουσας Φάσης

2.5.1

Εισαγωγή

Όπως έχει προαναφερθεί, ένα βασικό είδος παρατηρήσεων στον γεωδαιτικό
προσδιορισμό με χρήση GNSS είναι οι παρατηρήσεις της φέρουσας φάσης. Από
τις απαρχές της χρήσης του GPS ως εργαλείο γεωδαιτικού προσδιορισμού από μη
στρατιωτικούς φορείς, διαπιστώθηκε η χρησιμότητα της φέρουσας φάσης ως
παρατήρηση στον προσδιορισμό, λόγω της αυξημένης ακρίβειας την οποία
παρέχει.
Είναι κοινώς αποδεκτό στη βιβλιογραφία πως τα ενδογενή σφάλματα των
παρατηρήσεων GNSS είναι της τάξεως του ±1% του μήκους του κώδικα ή του
φέροντος κύματος του εκάστοτε σήματος (Wells, Beck, et al. 1986). Ενδεικτικά, για
τη συχνότητα L1 του GPS, αυτό το σφάλμα είναι της τάξης των 2 mm, το οποίο
είναι κατά πολύ μικρότερο σε σύγκριση με το σφάλμα των 3 m, το οποίο προκύπτει
από το μήκος του κώδικα C/A (300 m).
Προκειμένου όμως να χρησιμοποιηθούν οι παρατηρήσεις φάσης για τον
προσδιορισμό ως παρατηρήσεις μεγάλης ακριβείας, απαιτείται να αποκατασταθεί
η ακέραια φύση τους.
Ως Επίλυση Ακέραιων Ασαφειών Φάσης (Integer Ambiguity Resolution – IAR)
ορίζεται η διαδικασία αποκατάστασης της ακέραιας φύσης των ασαφειών. Αυτές
προέρχονται από δεδομένα φέρουσας φάσης τα οποία έχουν υποστεί τη
διαδικασία των διπλών διαφορών, οπότε και οι ασάφειες φάσης θεωρείται ότι είναι
ακέραιοι αριθμοί.
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Αυτό συμβαίνει καθώς οι ασάφειες φάσης θεωρείται ότι είναι σταθερές στον
χρόνο, ενώ αποτελούνται από ένα ακέραιο και ένα δεκαδικό μέρος. Κατά τη
διάρκεια των διπλών διαφορών, το δεκαδικό μέρος θεωρείται κοινό και
απαλείφεται, έχοντας ως αποτέλεσμα οι εναπομείνασες ασάφειες να είναι ακέραιοι
αριθμοί.
Μπορούμε να αναπαραστήσουμε ένα μοντέλο GNSS με το παρακάτω σύστημα
γραμμικοποιημένων παρατηρήσεων φέρουσας φάσης, όπως αναφέραμε και κατά
την περιγραφή των εξισώσεων παρατήρησης:
𝑠
𝜆𝑚 𝜑𝑟,𝑚
= 𝑒⃗𝑟𝑠 (𝑥⃗𝑟 + 𝛥𝑥⃗𝐸𝑇,𝑟 − 𝑥⃗ 𝑠 − 𝛥𝑥⃗ 𝑠 ) + 𝑐(𝛿𝜏𝑟 − 𝛿𝜏 𝑠 )
𝑠
2
𝑠
𝑠
+ 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 − 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1
+ 𝜆𝑚 (𝑁𝑟,𝑚
+ 𝛽𝑟,𝑚 − 𝛽𝑚
)

(2.21)

𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
+ 𝜆𝑚 𝛥𝜑𝑃𝑊,𝑟,𝑚
+ 𝜆𝑚 (𝛥𝜑𝑃𝐶𝑂,𝑟,𝑚
+ 𝛥𝜑𝑃𝐶𝑉,𝑟,𝑚
) + 𝜀𝑟,𝑚

Οι παράμετροι του συστήματος εξισώσεων, μπορούν να ομαδοποιηθούν όπως
παρακάτω, αφού εφαρμοσθεί η γνωστή διαδικασία διαμόρφωσης των διπλών
διαφορών.
𝑦 = 𝐴𝑎 + 𝐵𝑏 + 𝜀

(2.22)

Όπου y είναι το διάνυσμα των παρατηρήσεων, τάξεως m, οι οποίες συνήθως έχουν
προέλθει από τη δημιουργία διπλών διαφορών, α και b είναι οι άγνωστες
παράμετροι, τάξεως n και p αντίστοιχα, Α και Β είναι οι αντίστοιχοι πίνακες
σχεδιασμού, και ε είναι το διάνυσμα του θορύβου.
Το διάνυσμα των παραμέτρων α αποτελείται από τις ασάφειες φάσης, οι οποίες,
όπως είπαμε, είναι ακέραιοι αριθμοί (α ϵ n ), ενώ το διάνυσμα b, το οποίο
αποτελείται από τις λοιπές άγνωστες παραμέτρους (γεωμετρική απόσταση,
παράγοντες χρονομέτρων, ιονόσφαιρας τροπόσφαιρας κτλ.), ανήκει στο σύνολο
των πραγματικών αριθμών (b ϵ n ).
Για τον προσδιορισμό των αγνώστων παραμέτρων, σε ότι αφορά τον χειρισμό
των ασαφειών φάσης, προκειμένου να αποκατασταθεί ο ακέραιος χαρακτήρας
τους, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, η οποία αναλύεται σε τρία βήματα
(Teunnissen 1993).
1ο Βήμα: Προσεγγιστική Λύση (Float Solution)
Σε αυτό το βήμα πραγματοποιείται μια απλή συνόρθωση των παρατηρήσεων,
αγνοώντας το γεγονός ότι το διάνυσμα α αποτελείται από ακέραιες τιμές. Έτσι
προκύπτουν οι εκτιμήσεις των καλύτερων τιμών για τα διανύσματα a και b, οι
οποίες ανήκουν στο σύνολο των πραγματικών αριθμών, μαζί με τους αντίστοιχους
πίνακες μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας.
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𝑎 𝑄
𝑎̂
[ ̂ ] ~ 𝛮 ([ ] , [ 𝑎̂𝑎̂
𝑏 𝑄𝑏̂𝑎̂
𝑏

𝑄𝑎̂𝑏̂
])
𝑄𝑏̂𝑏̂

(2.23)

2ο Βήμα: Ακέραια Λύση (Integer Solution)
Σε αυτό το βήμα εισάγεται ένας μετασχηματισμός, έστω J : n → n ο οποίος
αντιστοιχεί τις τιμές των ασαφειών φάσης που ανήκουν στο σύνολο των
πραγματικών αριθμών, στις αντίστοιχες ακέραιες τιμές τους.
̌ = 𝑱 (𝒂
̂)
𝒂

(2.24)

̂ και 𝒂
̌ , αναφέρονται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία και ως
̂, 𝒃
̌, 𝒃
Οι τιμές 𝒂
«float» και «fixed» τιμές αντίστοιχα.
Η επιτυχία του μετασχηματισμού αυτού είναι κρίσιμη για την τελική ακρίβεια του
αποτελέσματος, καθώς το όποιο σφάλμα στον μετασχηματισμό J, μεταδίδεται
μέσω του νόμου μετάδοσης των μεταβλητοτήτων και στο τελικό αποτέλεσμα. Κατά
καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι μετασχηματισμού, όπως απλή
στρογγυλοποίηση στον κοντινότερο ακέραιο, η μέθοδος bootstrapping, η μέθοδος
LAMBDA (Least-squares AMBiguity Decorellation Adjustment) και η μέθοδος
ακεραίων ελαχίστων τετραγώνων, οι οποίες θα αναλυθούν συνοπτικά παρακάτω.
3ο Βήμα: Ακριβής Λύση (Fixed Solution)
Εφόσον τώρα έχουμε τις καλύτερες εκτιμήσεις για τις πραγματικές τιμές του
n
̌ ϵ
̂− 𝒂
̌ για να
διανύσματος 𝒂
, χρησιμοποιούμε τη διαφορά 𝒂
̂
επαναπροσδιορίσουμε την προσεγγιστική τιμή του διανύσματος 𝒃, στην fixed τιμή
του, ως εξής:
̌= 𝒃
̂ − 𝑸𝒃̂𝒂̂ 𝑸−𝟏
̂−𝒂
̌)
𝒃
̂𝒂
̂ (𝒂
𝒂

(2.25)

Σε αυτό το σημείο φαίνεται πως ένα σφάλμα στη σωστή πρόβλεψη της ακέραιας
τιμής του διανύσματος των ασαφειών φάσης α, μπορεί να επηρεάσει το τελικό μας
αποτέλεσμα.
Καθώς η απλή στρογγυλοποίηση στον κοντινότερο ακέραιο είναι συνήθως
μειωμένης ακριβείας, διαμορφώθηκαν διάφορες τεχνικές για αύξηση της επιτυχίας
του μετασχηματισμού J.
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2.5.2

Μέθοδος bootstrapping

Με τη μέθοδο bootstrapping (μπορεί να μεταφραστεί στα ελληνικά ως
«σταθεροποίηση») γίνεται χρήση της συσχέτισης μεταξύ των δεδομένων,
προκειμένου να αυξηθεί η επιτυχία της στρογγυλοποίησης. Στο διάνυσμα 𝒂̂ =
(𝒂̂ 𝟏 , 𝒂̂ 𝟐 , … , 𝒂̂ 𝒏 )𝜯 ϵ

, μετασχηματίζεται πρώτα το 𝒂̂ 𝟏 με απλή στρογγυλοποίηση
̂ 𝟐 , … , 𝒂̂ 𝒏 , διορθώνονται, βάσει της
στον χώρο των
. Έπειτα, τα στοιχεία 𝒂
συσχέτισής τους με το 𝒂̂ 𝟏 . Στη συνέχεια το διορθωμένο στοιχείο 𝒂̂ 𝟐 ,
στρογγυλοποιείται και αντίστοιχα διορθώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία 𝒂̂ 𝟑 , … , 𝒂̂ 𝒏 .
Συμβολίζουμε παρακάτω τη διαδικασία της στρογγυλοποίησης με ⌈… ⌋.
n

n

Αν λοιπόν έχουμε τις αρχικές τιμές 𝒂̂ = (𝒂̂ 𝟏 , 𝒂̂ 𝟐 , … , 𝒂̂ 𝒏 )𝜯 ϵ
𝜯

n

και ορίσουμε ως

̌𝜝 = (𝒂
̌𝜝,𝟏 , 𝒂
̌𝜝,𝟐 , … , 𝒂
̌𝜝,𝒏 ) ϵ
𝒂
, τις σταθεροποιημένες (bootstrapped) τιμές,
χρησιμοποιώντας μαθηματικό φορμαλισμό, μπορούμε να περιγράψουμε τη
διαδικασία, ως εξής (P. Teunissen 2017):
n

̌𝜝,𝟏 = ⌈𝒂̂ 𝟏 ⌋,
𝒂
̌𝜝,𝟐 = ⌈𝒂̂ 𝟐|𝟏 ⌋ = ⌈𝒂̂ 𝟐 − 𝝈𝟐,𝟏 𝝈−𝟐
̂𝟏 − 𝒂
̌𝜝,𝟏 )⌋,
𝒂
𝟏 (𝒂
.
.
.
−𝟐
̌𝜝,𝒏 = ⌈𝒂̂ 𝒏|𝑵 ⌋ = ⌈𝒂̂ 𝒏 − ∑𝒏−𝟏
̂ 𝒋|𝑱 − 𝒂
̌𝜝,𝒋 )⌋
𝒂
𝒋=𝟏 𝝈𝒏,𝒋|𝑱 𝝈𝒋|𝑱 (𝒂

(2.26)

όπου 𝒂̂ 𝒊|𝑰 είναι η εκτίμηση της τιμής 𝒂̂ 𝒊 δεδομένων των προηγούμενων (i - 1)
εκτιμήσεων, 𝝈𝒏,𝒋|𝑱 είναι η συνδιασπορά μεταξύ του 𝒂̂ 𝒊 και του 𝒂̂ 𝒋|𝑱 και 𝝈𝟐 𝒏,𝒋|𝑱 είναι
η διασπορά του 𝒂̂ 𝒋|𝑱 .
Σε μορφή πινάκων, ο γενικευμένος μετασχηματισμός δίνεται ως (P. Teunissen
2007):
̌𝜝 = ⌈𝒂̂ + (𝑳−𝟏 − 𝑰𝒏 )(𝒂̂ − 𝒂
̌𝜝 )⌋
𝒂

(2.27)

όπου 𝑰𝒏 = {𝟏, … , (𝒊 − 𝟏)} και 𝑳−𝟏 είναι ο κάτω τριγωνικός πίνακας με τις διασπορές
– συνδιασπορές της (2.25).
Φυσικά, είναι λογικό η μέθοδος bootstrapping να ταυτίζεται με την απλή
στρογγυλοποίηση, όταν οι τιμές των ασαφειών φάσης είναι ασυσχέτιστες, δηλαδή
όταν ο πίνακας μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας των ασαφειών φάσης 𝑄𝑎̂𝑎̂ ,
είναι διαγώνιος, καθώς τα 𝝈𝒏,𝒋|𝑱 = 0.
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Όπως αποδείχθηκε και από τον Teunissen (1993, 1995), η διαδικασία είναι
αλγεβρικά ισοδύναμη με την τριγωνική αποσύνθεση του πίνακα 𝑄𝑎̂𝑎̂ = LDLT, όπου
D είναι ο διαγώνιος πίνακας με στοιχεία (𝝈𝟐 𝜶𝟏 , … , 𝝈𝟐 𝒂𝒏|𝑵 ).
2.5.3

Μετασχηματισμοί αποσυσχέτισης Ζ

Μια προσέγγιση η οποία μπορεί να βελτιώσει την επιτυχία της μεθόδου
bootstrapping, είναι η επιλογή ενός μετασχηματισμού Ζ, ο οποίος θα
αποσυσχετίσει, κατά το δυνατόν τις ασάφειες φάσης μεταξύ τους.
Μετασχηματισμός Ζ, ονομάζεται ένας πίνακας nxn, ανν Ζ, Ζ −1 𝜖 nxn , δηλαδή οι
τιμές του Ζ, αλλά και του αντίστροφού του είναι ακέραιες, ο οποίος, όταν
εφαρμοσθεί, αυξάνει την επιτυχία της στρογγυλοποίησης.
O μετασχηματισμός Ζ πρέπει να δημιουργεί έναν πίνακα 𝑄𝑧̂ 𝑧̂ = 𝑍𝑄𝑎̂𝑎̂ 𝑍 𝑇 , ο
οποίος να είναι, κατά το δυνατόν, διαγώνιος. Ενδεικτικά, δίνονται κάποια
παραδείγματα απλών μετασχηματισμών Ζ:
𝑧1
1 −1 𝑎1
[𝑧 ] = [
][ ]
2
0 1 𝑎2

Μετασχηματισμός Ζ για δύο συχνότητες

𝑧1
0 1 −1 𝑎1
[𝑧2 ] = [1 −1 0 ] [𝑎2 ]
𝑧3
0 0
1 𝑎3

Μετασχηματισμός Ζ για τρεις συχνότητες

Οι απλοί αυτοί μετασχηματισμοί, αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως
widelaning, καθώς, κατά την εφαρμογή τους, δημιουργούν μετασχηματισμένες
παρατηρήσεις φάσης με αυξημένο το (μετασχηματισμένο) μήκος κύματος. Ο νέος
συντελεστής, ο οποίος έχει προέλθει από μετασχηματισμό του μήκους κύματος,
αυξάνει την ακρίβεια με την οποία μπορεί να εκτιμηθεί η μετασχηματισμένη
ασάφεια 𝑧𝑖 . Βέβαια, οι παραπάνω μετασχηματισμοί έχουν το μειονέκτημα ότι ο
πίνακας διασποράς της μετασχηματισμένης παρατήρησης φάσης 𝜑̅ θα διαφέρει
από την αρχική φ, πλην όμως διατηρούν την ακεραιότητα των ασαφειών.
Για περεταίρω επιτυχία του μετασχηματισμού, αναφέρεται η γενικότερη
περίπτωση μετασχηματισμού Z, για δύο συχνότητες βλ. (P. Teunissen 2017):
Αν 𝑄 (1) = 𝑄𝑎̂𝑎̂ και 𝑄 (𝑖+1) = 𝛧𝑄 (𝑖) 𝑎̂𝑎̂ 𝑍 𝑇 ,

𝑖 = 1, . … , (𝑘 + 2)

Τότε ο μετασχηματισμός Ζ είναι το γινόμενο:
𝛧 = 𝛧𝜅 𝛧𝜅−1 … 𝛧1
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𝑎
όπου 𝛧𝑖 = [ 𝑖
1

𝜎12 (𝑖)
1
(𝑖)
], 𝑄 = [
0
𝜎21 (𝑖)

𝜎12 (𝑖)
], 𝛼𝑖 = −⌈𝜎21 (𝑖)𝜎1−2 (𝑖)⌋
2
𝜎2 (𝑖)

και 𝛼𝜅+1 = 𝛼𝜅+2 = 0
Υπενθυμίζεται ότι o δείκτης συσχέτισης Pearson δύο τυχαίων μεταβλητών Χ,Υ,
ο οποίος συμβολίζεται με ρ, υπολογίζεται ως 𝜌 =

𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)
𝜎𝑋 𝜎𝑌

Αν ρ ≈ ± 1 υπάρχει τέλεια συσχέτιση (θετική ή αρνητική)
Αν ρ ≈ 0 δεν υπάρχει καμία συσχέτιση
Επομένως αν ο πίνακας 𝑄𝑧̂ 𝑧̂ είναι κατά το δυνατόν διαγώνιος, δηλαδή με όσο το
δυνατόν μικρότερες τιμές συνδιασποράς 𝜎𝑖𝑗 και μεγαλύτερες τιμές κυρίας
διαγωνίου 𝜎𝑖𝑖 , ο δείκτης συσχέτισης Pearson ρ, θα έχει τιμές που θα τείνουν προς
το μηδέν, δηλαδή προς την πλήρη αποσυσχέτιση των ασαφειών.

2.5.4

Μέθοδος LAMBDA

Μια ακόμα πιο βελτιωμένη προσέγγιση είναι η λεγόμενη μέθοδος LAMBDA (P.
Teunissen 1995). Σε αυτή χρησιμοποιείται ένας μετασχηματισμός αποσυσχέτισης
Z, κατά τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ο οποίος προσπαθεί να
ελαχιστοποιήσει τις συσχετίσεις μεταξύ των ασαφειών φάσης. Στη συνέχεια
πραγματοποιείται μία αναζήτηση με βάση συγκεκριμένα όρια προκειμένου να
εντοπιστούν οι ακέραιες τιμές του μετασχηματισμένου διανύσματος.
Με την εφαρμογή του μετασχηματισμού Ζ, οι αρχικές ασάφειες, οι εκτιμήσεις
τους και ο πίνακας διασποράς – συνδιασποράς τους μετατρέπονται ως εξής:
𝑧 = 𝑍 𝑇 𝛼, 𝑧̂ = 𝑍 𝑇 𝑎̂, 𝑄𝑧̂ 𝑧̂ = 𝑍𝑄𝑎̂𝑎̂ 𝑍 𝛵
Το αρχικό πρόβλημα, αφορούσε στην ελαχιστοποίηση του σφάλματος ε της
(2.22):
min[(𝑦 − 𝐴𝑎 − 𝐵𝑏)𝑇 𝑄𝑦 −1 (𝑦 − 𝐴𝑎 − 𝐵𝑏)] , 𝛼 ϵ

n

,𝑏ϵ

3

(2.28)

το οποίο αναφέρεται ως Πρόβλημα Ακέραιων Ελαχίστων Τετραγώνων (Integer
Least Squares Problem), βλ. (Teunnissen 1993) και είναι στην ουσία εφαρμογή της
Μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων με τη δέσμευση ότι το διάνυσμα 𝑎 ανήκει στο
σύνολο των ακεραίων. Ως 𝑄𝑦 συμβολίζουμε τον πίνακα διασποράς –
συνδιασποράς των παρατηρήσεων. Στην κυρίως εφαρμογή της μεθόδου
προσδιορισμού των μεροληπτικών σφαλμάτων θα χρησιμοποιήσουμε το

32

συμβολισμό 𝛴𝑧 , τον οποίο αποφεύγουμε σε αυτό το κεφάλαιο, για να αποφευχθεί
σύγχυση με τις μετασχηματισμένες παρατηρήσεις z.
Εφαρμόζοντας το μετασχηματισμό Ζ, το πρόβλημα μετατρέπεται στην
ελαχιστοποίηση (Teunissen, de Jonge και Tiberius 1997):
𝑛

(𝑧̂𝑖|𝐼 − 𝑧𝑖 )2
min ∑
𝜎𝑧̂2𝑖|𝐼

(2.29)

𝑖=1

Στη συνέχεια θέτονται τα όρια στα οποία ακολουθεί αναζήτηση των ακέραιων
μετασχηματισμένων διανυσμάτων 𝑧̌ ϵ

n

, τα οποία ικανοποιούν την ανίσωση:

(𝑧̂𝑖|𝐼 − 𝑧𝑖 )2 ≤ 𝑙𝑖 𝜎𝑧2𝑖|𝐼 𝜒 2 𝛾𝜄𝛼 𝑖 = 1, … . , 𝑛

(2.30)

όπου
𝑙𝑖 = (1 −

2
𝜒𝑖−1

𝜒2

2
) και 𝜒𝑖−1
= ∑𝑖−1
𝑗=1

(𝑧̂ 𝑗|𝐽 − 𝑧𝑗 )2
𝜎𝑧̂2

𝑗|𝐽

Αφού προσδιοριστεί το μετασχηματισμένο διάνυσμα 𝑧̌ , θα εφαρμοσθεί ο
αντίστροφος μετασχηματισμός 𝛼̌ = (𝑍 𝑇 )−1 𝑧̌ προκειμένου να προσδιοριστούν οι
ακέραιες τιμές των αρχικών ασαφειών φάσης. Τέλος θα επανυπολογιστούν οι τιμές
του διανύσματος b, ως εξής:
𝑏̌ = 𝑏̂ − 𝑄𝑏̂𝑎̂ 𝑄𝑎−1
̂ − 𝑎̌)
̂ (𝑎

(2.31)

2.6 Απώλειες Κύκλων
Κατά το χρονικό διάστημα που ο δέκτης έχει κλειδώσει το σήμα του δορυφόρου
και καταγράφει τους κύκλους που αποτελούν την παρατήρηση φάσης, υπάρχει η
πιθανότητα να απωλέσει προσωρινά το «κλείδωμα φάσης» του σήματος (phase
lock), για διάφορους λόγους, οδηγώντας σε επαναρχικοποίηση του μετρητή και
στην απώλεια καταγραφής ορισμένου (αγνώστου) αριθμού κύκλων.
Οι λόγοι για την απώλεια αυτή του σήματος συνήθως αποτελούν φυσικά
εμπόδια κατά τη διαδρομή του, αν και μπορεί να οφείλονται σε σφάλμα των
κυκλωμάτων του δέκτη, χαμηλή αναλογία σήματος – θορύβου (signal – noise
ratio), ή ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ιονοσφαιρικής δραστηριότητας.
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Εικόνα 2.4: Παράδειγμα απώλειας κύκλων
(Πηγή: https://gssc.esa.int/navipedia/index.php)

Μια απώλεια κύκλων συνεπάγεται φυσικά ότι, σε περίπτωση που έχουν
αποκατασταθεί οι ακέραιες ασάφειες φάσης, το δεκαδικό τους μέρος γίνεται και
πάλι άγνωστο και πρέπει να ακολουθηθεί κάποια από τις διαδικασίες που
περιγράψαμε προηγουμένως για την επίλυσή τους.
Επομένως ένα βασικό στάδιο της προεπεξεργασίας δεδομένων GNSS είναι η
επιδιόρθωση της απώλειας κύκλων. Η επιδιόρθωση είναι εφικτή σε μεγάλο βαθμό
και έχουν προταθεί αρκετές μέθοδοι για την εκτέλεσή της, σε προσδιορισμό με
μετεπεξεργασία των δεδομένων (post-processing). Η αποκατάστασή τους όμως
σε εφαρμογές εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο αποτελεί μια πιο σύνθετη
πρόκληση.
Συνοπτικά θα αναφερθούμε σε μερικές βασικές τεχνικές αποκατάστασης της
απώλειας κύκλων. Το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει αφορά στον
προσδιορισμό της ύπαρξης απώλειας κύκλων, ενώ διαφορετικό πρόβλημα είναι η
ανίχνευση της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής ή της συχνότητας στην οποία έχει
συμβεί η απώλεια, ιδιαιτέρως καθώς οι συνήθεις τεχνικές χρησιμοποιούν κάποιο
γραμμικό συνδυασμό είτε μεταξύ των παρατηρήσεων, είτε συνηθέστερα και μεταξύ
εποχών (epochs). Μια πιο αναλυτική επισκόπηση των διαφόρων μεθόδων
επιδιόρθωσης της απώλειας κύκλων δίνεται από Karaim, et al. (2014).
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Η απλούστερη μέθοδος προσδιορισμού απώλειας κύκλων είναι η διαμόρφωση
διαφορών φάσης – κώδικα. Αφαιρώντας κατά μέλη τις εξισώσεις παρατήρησης
(2.1) και (2.2), όπως διαμορφώθηκαν στην παρ. 2.2.
𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
𝑝𝑟,𝑚
− 𝜆𝑚 𝜑𝑟,𝑚
= −𝜆𝑚 𝑁𝑟,𝑚
+ 2𝐼𝑟,1

(2.31)

Όπως φαίνεται από τη διαφορά τους προκύπτει μια ποσότητα, η οποία
εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των ακέραιων ασαφειών και τον όρο της
ιονόσφαιρας. Παρ’ ότι το ιονοσφαιρικό σφάλμα δεν είναι γνωστό σε αυτή τη φάση,
γνωρίζουμε ότι αυτό δεν διαφέρει σημαντικά από εποχή σε εποχή. Επομένως το
μέγεθος αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση απωλειών κύκλων.
Μειονέκτημά του είναι όμως ο υψηλός θόρυβος των μετρήσεων κώδικα, γεγονός
που σημαίνει ότι η ποσότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση μόνο
μεγάλων απωλειών κύκλων (Xu 2007).
Μια ειδική κατηγορία της μεθόδου αυτής είναι ο συνδυασμός Melbourne –
Wübbena, που αναφέρθηκε και σε σχετικό κεφάλαιο (βλ. παρ. 2.3.5, εξ. 2.11). Η
τιμή του Melbourne – Wübbena Bias είναι σταθερή, εφόσον δεν υπάρχουν
απώλειες κύκλων, όπως προαναφέρθηκε επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
δείκτης ότι έχει παρουσιαστεί απώλεια κύκλων.
Άλλες μέθοδοι χρησιμοποιούν διαφορές μεταξύ των παρατηρήσεων φάσης,
όπου στη γενική μορφή τους έχουν ως εξής:
𝑠
𝑠
𝑠
2
𝜆1 𝜑𝑟,1
− 𝜆2 𝜑𝑟,2
= 𝜆1 𝛮1 − 𝜆2 𝛮2 + (𝑞1,2
−1)𝐼𝑟,1
2
Αν αντικαταστήσουμε την ποσότητα 𝑞1,2
=

𝑓12
𝑓22

(2.32)

≈ 1,64, επομένως η ποσότητα

2
(𝑞1,2
− 1) ≈ 0,64, άρα ο όρος του ιονοσφαιρικού σφάλματος, το οποίο είπαμε έτσι
κι αλλιώς ότι δεν μεταβάλλεται σημαντικά από εποχή σε εποχή, έχει μέγεθος το
65% περίπου του αρχικού.

Ειδικότερη μορφή των συνδυασμών αυτών είναι και ο Geometry – free
συνδυασμός (βλ. παρ. 2.3.2)
𝑠
𝑠
𝛿𝜑𝐺𝐹 = 𝑓12 𝜆1 𝜑𝑟,1
− 𝑓22 𝜆2 𝜑𝑟,2
=

1
2
𝑞1,2

2
− 𝑞1,1

(𝜆1 𝜑𝑠𝑟,1 − 𝜆2 𝜑𝑠𝑟,2 )

(2.33)

Άλλες μέθοδοι συνήθως χρησιμοποιούν διαφορές μεταξύ διαδοχικών εποχών,
δημιουργώντας έτσι ποσότητες που έχουν χαμηλή χρονική διακύμανση, εκτός από
τις ασάφειες φάσης. Έτσι μια μεγάλη μεταβολή στις εν λόγω χρονικές διαφορές θα
σημαίνει πιθανή απώλεια κύκλων. Αφού ανιχνευθεί μια τέτοια πιθανή απώλεια
κύκλων, χρησιμοποιούνται οι προηγούμενες παρατηρήσεις, από τις οποίες με
πολυώνυμα Lagrange προβλέπεται η τιμή του εξεταζόμενου χρονικού
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διαστήματος. Εάν η προβλεπόμενη τιμή διαφέρει κατά ένα προκαθορισμένο
κατώφλι, τότε καταγράφουμε απώλεια κύκλων για το διάστημα αυτό.
Το κατώφλι αυτό προφανώς διαφέρει αναλόγως και του μεγέθους του ρυθμού
καταγραφής των παρατηρήσεών μας. Πχ για παρατηρήσεις ανά δευτερόλεπτο και
ανά 30 δευτερόλεπτα, η ελάχιστη τιμή κατωφλίου που μπορεί να ανιχνευθεί είναι
3
4

(𝜆2 − 𝜆1 ) και (𝜆2 − 𝜆1 ) αντίστοιχα (Sanz Subirana, Juan Zornoza και Hernández-

Pajares 2011).
Σε άλλες μεθόδους που έχουν προταθεί, χρησιμοποιείται η διαφορά των
παρατηρήσεων Doppler (Xu 2007, Wei, Schwarz και Canon 1992, Ren, et al.
2011). Οι παρατηρήσεις Doppler μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς είναι
ανάλογες του ρυθμού μεταβολής της φάσης. Οπότε, με ολοκλήρωση των
παρατηρήσεων Doppler μπορεί να εκτιμηθεί η στιγμιαία φάση. Η σύγκριση της
εκτιμώμενης αυτής ποσότητας με την παρατηρούμενη μπορεί να μας δείξει ότι
υπάρχουν απώλειες κύκλων.
Παράλληλα, για την ανίχνευση απωλειών κύκλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ενίσχυση των παρατηρήσεων με αδρανειακά συστήματα (INS), όπως έχει
προταθεί σε (Lipp και Gu 1994, Luo, et al. 2012). Οι τεχνικές αυτές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με παρατηρήσεις Doppler, ή με σύγκριση
εκτιμώμενων φάσεων διπλών διαφορών που προκύπτουν από INS συστήματα
(Altmayer 2000).
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3
Precise Point Positioning (PPP)
3.1 Γενικά
Η τεχνική Precise Point Positioning (PPP), προτάθηκε από τους (Zumberge,
Heflin, et al. 1997) ώστε να αποτελέσει μια λύση στο διαρκώς αυξανόμενο
υπολογιστικό κόστος, αλλά και στο χρηματικό κόστος σε έναν μέσο χρήστη,
προκειμένου να διαθέτει ένα ζεύγος γεωδαιτικών δεκτών GNSS υψηλής ακριβείας.
Μπορούμε να συνοψίσουμε την τεχνική ως τον προσδιορισμό παραμέτρων, όπως
συντεταγμένες θέσης, με χρήση ενός μόνο δέκτη, με χρήση δεδομένων
χρονομέτρων και τροχιών ακριβείας από εξωτερική πηγή. Δεδομένο είναι βεβαίως
ότι η τελική λύση είναι υψηλής ακριβείας και κατάλληλη για γεωδαιτικούς σκοπούς.
Η πρόταση των (Zumberge, Heflin, et al. 1997), περιλαμβάνει αρχική
συνόρθωση σε ένα υποσύνολο δεκτών ενός δικτύου, για προσδιορισμό των
παραμέτρων δορυφόρων, δεκτών και περιστροφής τη Γης του υποσυνόλου. Οι
εκτιμώμενες παράμετροι της συνόρθωσης που μπορεί να θεωρηθούν κοινές για το
σύνολο του δικτύου, θα παρέχονται στη συνέχεια στον χρήστη, ο οποίος συλλέγει
παρατηρήσεις με χρήση ενός μόνο δέκτη.
Ως γενίκευση και ευχερέστερη εφαρμογή της ανωτέρω μεθόδου, το υποσύνολο
των δεκτών το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των παρεχόμενων
στον χρήστη παραμέτρων συνήθως αποτελείται από κάποιο δίκτυο μονίμων
σταθμών οργανισμών, όπως η IGS (Dow, Neilan και Rizos 2009) των οποίων τα
παρεχόμενα προϊόντα είναι αποδεδειγμένα υψηλής ακρίβειας.
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3.2 Χειρισμός σφαλμάτων κατά τον προσδιορισμό με τη μέθοδο PPP
Όσον αφορά τα ιονοσφαιρικά σφάλματα, συνήθως κατά την εφαρμογή της
μεθόδου, χρησιμοποιείται ο γνωστός γραμμικός συνδυασμός παρατηρήσεων
φάσης και κώδικα, με απαλοιφή της ιονόσφαιρας (iono-free), όπου το 1ης τάξης
σφάλμα της ιονόσφαιρας απαλείφεται.
Τα σφάλματα τροχιάς και χρονομέτρων των δορυφόρων διορθώνονται, ως
γνωστόν, με τη χρήση των προϊόντων ακριβείας της IGS, ενώ διορθώνονται επίσης
τα σφάλματα λόγω phase windup («τύλιγμα φάσης») και απόκλισης του κέντρου
φάσης των κεραιών, μέσω των αρχείων ANTEX της IGS. Τα σφάλματα λόγω
multipath (πολυκλαδική ανάκλαση) συνήθως αγνοούνται.
Η επιτυχής αποκατάσταση του ακέραιου χαρακτήρα των ασαφειών φάσης είναι
κομβικό σημείο για την επίτευξη αποδεκτών από άποψη ακριβείας
αποτελεσμάτων, χωρίς την ανάγκη πολύωρης συλλογής παρατηρήσεων. Καθώς
στις ασάφειες φάσης βρίσκονται ενσωματωμένα τα biases φάσης, δημιουργείται το
εξής διττό πρόβλημα. Η απαλοιφή των μεροληπτικών σφαλμάτων με χρήση
γραμμικών συνδυασμών αυξάνει ως γνωστόν το θόρυβο των παρατηρήσεων. Από
την άλλη, ο χειρισμός των ασαφειών ως πραγματικοί αριθμοί καθυστερεί την
σύγκλιση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον ο προσδιορισμός των biases θα
οδηγήσει σε αύξηση της ταχύτητας αποκατάστασης των ασαφειών φάσης, ενώ
από την άλλη η επιτυχής αποκατάσταση των ασαφειών θα οδηγήσει σε
ακριβέστερο προσδιορισμό των biases.
Καθώς ασάφειες που έχουν προέλθει από διπλές διαφορές θεωρούνται ακέραιοι
αριθμοί, αυτό σημαίνει ότι οι ασάφειες ενός ζεύγους δορυφόρων (ασάφειες που
έχουν προέλθει από απλή διαφορά), έχουν ίδιο δεκαδικό μέρος (Ge, Gendt and
Rothacher, et al. 2008). Το γεγονός αυτό οδήγησε τους Ge, et al. (2008) και Geng,
et al. (2009) να προσδιορίσουν narrow-lane και wide-lane biases (για τον ορισμό
narrow-lane και wide-lane βλ. κεφ. 2), τα οποία και εφάρμοσαν σε αποκατάσταση
του ακέραιου χαρακτήρα ασαφειών φάσης, επιτυγχάνοντας βελτίωση των
αποτελεσμάτων προσδιορισμού θέσης.

3.3 Ακρίβεια και σύγκλιση με χρήση της μεθόδου PPP
Η ακρίβεια της μεθόδου PPP επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, καθώς στη
συνόρθωση λαμβάνουν μέρος δεδομένα τα οποία έχουν προέλθει από διάφορες
πηγές, με διαφορετική, σε πολλές περιπτώσεις, ποιότητα. Η εισαγωγή των
ανερχόμενων συστημάτων GNSS, όπως τα Galileo, Beidou μπορεί επίσης να
οδηγήσει σε εμφάνιση απρόβλεπτων σφαλμάτων.
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Η χρήση των δεδομένων τροχιών, χρονομέτρων και διορθώσεων κεραιών της
IGS διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ποιότητα στα αντίστοιχα παρεχόμενα
προϊόντα. Η εισαγωγή των μεροληπτικών σφαλμάτων ως εξωτερική πληροφορία
μπορεί επίσης να οδηγήσει στην αύξηση και της ακρίβειας, εκτός από τον χρόνο
σύγκλισης, καθώς πλέον οι ασάφειες φάσης θα θεωρούνται εξαρχής ακέραιοι
αριθμοί.
Όσον αφορά την ακρίβεια, έχει αποδειχθεί ότι το east τμήμα της θέσης ενός
σταθμού, που έχει προσδιοριστεί με τη μέθοδο PPP, υστερεί σε ακρίβεια σε σχέση
με το αντίστοιχο τμήμα που έχει υπολογιστεί μέσω συνόρθωσης δικτύου σταθμών
GNSS (Calais, et al. 2006). Παρ’ όλα αυτά σε γενικές γραμμές οι ακρίβειες που
επιτυγχάνονται με τη μέθοδο PPP, μπορούν να συγκριθούν με αυτές των
συνορθώσεων δικτύου πολλαπλών σταθμών, φτάνοντας τα μερικά δεκατόμετρα
σε κινηματικό εντοπισμό, ενώ σε στατικό εντοπισμό η ακρίβεια είναι της τάξης των
10 cm μετά από 20-40 λεπτά παρατηρήσεων, ενώ μπορεί να φτάσει τα 5 cm με
παρατηρήσεις αρκετών ωρών (Banville, Collins, et al. 2014, Bisnath και Gao 2009,
Ψύχας 2015).

3.4 Βελτιώσεις της μεθόδου
Οι επιδράσεις της ιονόσφαιρας, όπως είδαμε, απαλείφονται μέσω γραμμικών
συνδυασμών. Πιθανόν οι συνδυασμοί αυτοί να μην είναι επιθυμητοί όμως, καθώς
αυξάνουν το θόρυβο στις αρχικές εκτιμήσεις των παραμέτρων, μέχρι οι επιλύσεις
των θέσεων να συγκλίνουν στο επίπεδο των 10 cm. Ακόμα και με τον iono-free
συνδυασμό, εξαλείφεται μόνο το 1ης τάξης ιονοσφαιρικό σφάλμα, ενώ δεν
εξαλείφεται το σφάλμα λόγω τροπόσφαιρας. Η εξωτερική παροχή ατμοσφαιρικών
δεδομένων ακριβείας μπορεί να οδηγήσει σε επιλύσεις χωρίς iono-free γραμμικό
συνδυασμό, αλλά και σε μείωση του αριθμού των εκτιμώμενων παραμέτρων, εάν
θεωρηθεί ότι τα εξωτερικά δεδομένα τροπόσφαιρας είναι αρκετά ακριβή.
Ακόμα μια προσέγγιση για βελτίωση της ακριβείας της μεθόδου PPP που έχει
προταθεί είναι η ταυτόχρονη με την PPP χρήση αδρανειακών συστημάτων (Inertial
Navigation Systems - INS). Τα αδρανειακά συστήματα μπορούν να ανιχνεύουν με
πολύ καλή ακρίβεια αλλαγές στην επιτάχυνση, γωνιακή ταχύτητα αλλά και θέση
τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των απαιτούμενων χρόνων εκ νέου
αρχικοποίησης, σε περίπτωση απώλειας σήματος, αλλά και του χρόνου
σύγκλισης. Οι Zhang και Gao (2005) χρησιμοποίησαν έναν συνδυασμό
παρατηρήσεων GPS και INS προκειμένου να υποστηρίξουν τη γεωαναφορά σε
εφαρμογή παραγωγής ορθοφωτοχάρτη, ενώ και οι Han, Xu και Wang (2016)
έδειξαν βελτίωση της ακρίβειας προσδιορισμού θέσης με συνδυασμένη χρήση
PPP-INS, ειδικά στο east τμήμα.
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Οι εφαρμογές που έχουν συζητηθεί έως τώρα έχουν το κοινό χαρακτηριστικό,
ότι εκμεταλλεύονται τα προϊόντα τροχιών και χρονομέτρων ακριβείας που παρέχει
ελεύθερα η IGS. Αναλόγως του τύπου των τροχιών ακριβείας που θα επιλεγεί από
τον χρήστη, δημιουργείται η υποχρέωση αναμονής της δημοσίευσης των σχετικών
προϊόντων (βλ. Πίνακα 2.1). Η μη ύπαρξη τροχιών ακριβείας κατά τη συλλογή των
παρατηρήσεων κάνει αδύνατη την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου σε πραγματικό
χρόνο, γεγονός το οποίο μας οδηγεί στην επόμενη μεγάλη εξέλιξη της μεθόδου
PPP.

3.5 Μέθοδος PPP-RTK
Η μέθοδος PPP-RTK προτάθηκε από τους Wübbena, et al. (2005) και αποτελεί
επέκταση της μεθόδου PPP, προκειμένου αυτή να εφαρμόζεται σε πραγματικό ή
σχεδόν πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η PPP μέθοδος παρέχει
ταχεία σύγκλιση σε αποδεκτές από άποψη γεωδαιτικής ακρίβειας τιμές, βάσει ενός
RTK δικτύου μονίμων σταθμών. Το πρόβλημα, όπως έδειξαν και οι Geng, et al.
(2011) είναι κατά πόσον μπορούν να σταθεροποιηθούν οι ασάφειες, να
σταθεροποιηθούν τα μεροληπτικά σφάλματα και να επιτευχθεί μια fixed λύση.
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, στον χρήστη παρέχονται, εκτός από δεδομένα
τροχιών ακριβείας και χρονομέτρων, δεδομένα ιονοσφαιρικών και
τροποσφαιρικών διορθώσεων καθώς και τα δεδομένα biases, προκειμένου να είναι
δυνατή η αποκατάσταση των ακεραίων ασαφειών.
Όπως είναι κατανοητό, η αποκατάσταση των ακέραιων ασαφειών είναι το μείζον
ζήτημα, προκειμένου να είναι δυνατή η αποδεκτή ταχύτητα στην παροχή των
διορθώσεων. Ένα ακόμα ζήτημα αφορά στις επιπλέον παραμέτρους θέσης και
σφαλμάτων χρονομέτρων δορυφόρων, που πρέπει να εκτιμηθούν μέσω του
δικτύου και οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν το σύστημα κανονικών εξισώσεων να
μην είναι πλήρες τη τάξει. Η τάξη του συστήματος μπορεί να αποκατασταθεί με την
εφαρμογή της θεωρίας S-system (Baarda 1973), που έχει προταθεί αρχικώς για
γεωδαιτικά δίκτυα (P. Teunissen 1985).
Η στρατηγική, βάσει της οποίας κινηθήκαμε και εμείς στην παρούσα
προσέγγιση, έχει ως βάση το γεγονός πως οι ιονοσφαιρικές διορθώσεις πρέπει να
παρέχονται στον χρήστη από τη συνόρθωση του δικτύου. Έτσι λοιπόν δεν είναι
δυνατή πλέον ως προσέγγιση η διαμόρφωση των iono-free γραμμικών
συνδυασμών, και προτιμώνται οι μη συνδυασμένες παρατηρήσεις, βάσει και των
γνωστών πλεονεκτημάτων τους τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση
ενός απλού πίνακα διασποράς των παρατηρήσεων, με παράλληλη διατήρηση
όλων των παραμέτρων, για την ενδυνάμωση του μοντέλου (Odijk, et al. 2016,
Henkel, et al. 2018).
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Η στρατηγική χρήσης κοινών χρονομέτρων (Common Clocks – CC), βλ. (de
Jonge (1998), η οποία ακολουθήθηκε και στην περίπτωσή μας, προβλέπει επιλογή
των δεσμεύσεων της S-basis, τέτοια ώστε οι εκτιμώμενες παράμετροι σφαλμάτων
χρονομέτρων δεκτών και δορυφόρων, να είναι κοινές για όλες τις παρατηρήσεις
φάσης και κώδικα.
Η επιλογή της S-basis δεν είναι σε καμία περίπτωση μοναδική. Επομένως
ακόμα και ακολουθώντας τη στρατηγική CC, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις.
Σημαντικό είναι βέβαια η επιλογή των δεσμεύσεων να γίνει με προσοχή, ώστε να
διατηρηθεί η γραμμική ανεξαρτησία του μοντέλου.
Η επιλογή της S-basis CC-R (Odijk, et al. 2016) εφαρμόσθηκε στην περίπτωσή
μας και προβλέπει την επιλογή ενός δέκτη βάσης (αναφέρεται στη βιβλιογραφία
και ως pivot receiver), οι παράμετροι του οποίου σταθεροποιούνται ως δεσμεύσεις
και εισάγονται στις λοιπές παραμέτρους, ώστε να απαλειφθούν, αποκαθιστώντας
έτσι την τάξη του κανονικού συστήματος εξισώσεων. Η εν λόγω στρατηγική
αναφέρεται στην βιβλιογραφία επίσης ως Common Clocks version 1 (Teunissen
και Khodabandeh 2015).
Διαφορετική επιλογή S-basis οδηγεί σε διαφορετικό αριθμό τάξεων του
συστήματος που πρέπει να αποκατασταθούν. Στην CC-S προσέγγιση ως αναφορά
λαμβάνεται ο αριθμητικός μέσος των παραμέτρων δορυφόρων (μεροληπτικών
σφαλμάτων και χρονομέτρων), για την 1η εποχή, ο οποίος τίθεται ίσος με το μηδέν.
Στους Πίνακες 3.1 και 3.2 παρουσιάζονται οι δεσμεύσεις για τις προσεγγίσεις
CC-R και CC-S, μαζί με τον αριθμό των επιπλέον τάξεων του συστήματος, τις
οποίες αποκαθιστούν (Odijk, et al. 2016), για R αριθμό δεκτών, S αριθμό
δορυφόρων, F αριθμό συχνοτήτων και M αριθμό ειδών παρατηρήσεων.
Δεσμεύσεις S-basis CC-R
Συμβολισμός
Αριθμός Τάξεων
𝛿𝜏𝑟 (𝑟𝑒𝑓)
Χρονόμετρο δέκτη αναφοράς
1
𝑏
(𝑟𝑒𝑓),
𝛽
(𝑟𝑒𝑓)
Biases δέκτη αναφοράς
2F
𝑟,𝑚
𝑟,𝑚
𝑏𝑟,𝐼𝐹
Iono-free biases κώδικα δεκτών
R-1
Iono-free
biases
κώδικα
S
𝑠
𝑏𝐼𝐹
δορυφόρων
Ασάφειες φάσης δορυφόρου
F(R-1)
𝑟𝑒𝑓
𝑁𝑟,𝑚
αναφοράς
𝑠
𝑁𝑟𝑒𝑓,𝑚
Ασάφειες φάσης δέκτη αναφοράς
FS
Πίνακας 3.1: Δεσμεύσεις CC-R μεθόδου
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Δεσμεύσεις S-basis CC-S
Συμβολισμός Αριθμός Τάξεων
𝛿𝜏̅ 𝑠
Μέσο χρονόμετρο δορυφόρων
1
𝑠
̅𝑠
𝑏̅𝑚
, 𝛽𝑚
Μέσο bias δορυφόρων
2F
𝑏
Iono-free biases κώδικα δεκτών
R
𝑟,𝐼𝐹
𝑠
𝑏𝐼𝐹
Iono-free biases κώδικα δορυφόρων
S-1
𝑟𝑒𝑓
Ασάφειες φάσης δορυφόρου αναφοράς
FR
𝑁𝑟,𝑚
𝑠
𝑁𝑟𝑒𝑓,𝑚

Ασάφειες φάσης δέκτη αναφοράς

F(S-1)

Πίνακας 3.2: Δεσμεύσεις CC-S μεθόδου

Για λόγους πληρότητας, αναφέρεται ότι έχουν προταθεί και άλλες προσεγγίσεις,
με χρήση iono-free, geometry-free και Melbourne-Wübbena συνδυασμών βλ.
(Laurichesse και Mercier 2007, Collins 2008, Ge, Gendt and Rothacher, et al.
2008).
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4
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας
4.1 Γενικά

4.1.1

Καθορισμός στόχων

Κατά την εισαγωγή της παρούσας εργασίας, θέσαμε ως στόχο την ανάπτυξη
μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει διάφορες
υπηρεσίες που αφορούν τα συστήματα GNSS στους χρήστες, κατά τα πρότυπα
των μεγάλων διεθνών οργανισμών όπως η IGS.
Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που να
επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:
α.
Δημιουργία λογαριασμού από χρήστη
β.
Επεξεργασία (αλλαγή κωδικών, στοιχείων κτλ.) του λογαριασμού του
γ.
Δυνατότητα παροχής πρόσβασης σε συγκεκριμένα domain (ftp servers)
από όπου θα μπορεί να ανακτήσει αρχεία GNSS
δ.
Δυνατότητα μεταφόρτωσης (upload) δικών του αρχείων για επεξεργασία
ε.
Δυνατότητα επιλογής από ένα σύνολο δυνατών τρόπων επεξεργασίας των
δεδομένων του
στ. Κατανοητό και εύκολο τρόπο λήψης πληροφοριών σχετικά με την
ιστοσελίδα
Για λόγους ευχέρειας του γράφοντος με την γλώσσα Python, αλλά και για τα
πλεονεκτήματα που θα αναλυθούν παρακάτω, επιλέχθηκε η ανάπτυξη της
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ιστοσελίδας να γίνει στο web framework Django, το οποίο στηρίζεται στη γλώσσα
προγραμματισμού Python.
Η ανάπτυξη του κώδικα έγινε στο εικονικό περιβάλλον της βιβλιοθήκης
virtualenv της Python. Με τη βιβλιοθήκη αυτή, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει
ένα περιβάλλον στο οποίο εγκαθιστά τις επιθυμητές βιβλιοθήκες Python, χωρίς να
επηρεάζει την κυρίως εγκατάσταση της Python. Έτσι μπορεί λχ. κάποιος να
πειραματιστεί με νεότερη έκδοση του Django, ή να διατηρεί ξεχωριστές εκδόσεις
της Python απομακρυσμένες τη μία από την άλλη (όπως γίνεται πολλές φορές με
την παράλληλη εγκατάσταση προγραμμάτων GIS).

4.1.2

Φιλοσοφία Django Web Framework

Το Django είναι ένα web framework, που στηρίζεται στη γλώσσα
προγραμματισμού Python. Αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης ιστοσελίδων πολλών
μεγάλων εταιρειών, όπως το Instagram, το Pinterest και το Spotify. Το γεγονός
αυτό είναι ενδεικτικό της δυνατότητας που έχει να υποστηρίζει ιστοσελίδες με
μεγάλη επισκεψιμότητα. Στηρίζεται στη φιλοσοφία σχεδιασμού MVC (Model, View,
Controller), κατά την οποία διαφορετικά μέρη είναι υπεύθυνα για τα μοντέλα που
έχουν σχεδιαστεί στο backend, διαφορετικά για τη σελίδα που σερβίρεται στον
χρήστη και διαφορετικά για τον έλεγχο των πληροφοριών. Να σημειωθεί ότι τα
views του framework που θα αναλυθούν παρακάτω, είναι στην ουσία ο controller
βάσει του ανωτέρω σχεδιασμού, ενώ τον ρόλο χειρισμού της θέασης έχουν
αναλάβει τα html templates.
Οι βασικές αρχές του web framework Django, όπως παρουσιάζονται στην
τεκμηρίωση του (Django Documentation v.3.0 2019), είναι οι παρακάτω:
α.

Ανεξαρτητοποίηση μεταξύ οντοτήτων (loose coupling)

Σύμφωνα με αυτή την αρχή σχεδιασμού, κάθε οντότητα του framework είναι
υπεύθυνη για ένα τμήμα της διαδικασίας, χωρίς να εμπλέκεται στις λοιπές
διεργασίες που εκτελούνται. Έτσι, αν π.χ. θέλουμε να αλλάξουμε κάποιο μοντέλο
του backend, δεν θα χρειαστεί να επέμβουμε και στα templates που ελέγχουν τα
views.
β.

Λιγότερος κώδικας

Βασική φιλοσοφία του Django -όπως και της Python, στην οποία είναι γραμμένοείναι η χρήση όσο το δυνατόν λιγότερου κώδικα. Μεγάλο μέρος των αρχείων που
απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας δημιουργούνται αυτόματα, με την
εντολή για δημιουργία του project, ώστε η σύνταξή τους να είναι τυποποιημένη και
να μπορούν να διανέμονται εύκολα. Αυτό διευκολύνει ένα τμήμα μιας ιστοσελίδας
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να μπορεί να δουλέψει και σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς να εξαρτάται από την
κατασκευή του κώδικα των επιμέρους λειτουργιών. Ακόμα επιθυμητό είναι ο
χρήστης να απαιτείται να επέμβει σε ελάχιστα σημεία και με λίγα εξειδικευμένα
τμήματα κώδικα που δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία της ιστοσελίδας, αλλά με
ειδικές διεργασίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.
γ.

Γρήγορη ανάπτυξη

Με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες δημιουργίας των επιμέρους τμημάτων
κώδικα, που αναφέραμε και προηγουμένως, είναι δυνατή η γρήγορη ανάπτυξη της
ιστοσελίδας, γεγονός που παρατηρήθηκε και στην περίπτωσή μας, μόλις έγινε
κατανοητός ο τρόπος και η φιλοσοφία ανάπτυξης του framework.
δ.

Μην επαναλαμβάνεστε (Don’t Repeat Yourself – DRY)

Βασική έμπνευση της ανάπτυξης του προγραμματισμού είναι η αποφυγή
πραγματοποίησης επαναλαμβανόμενων διεργασιών. Έτσι, ένας κώδικας που
επαναλαμβάνεται θα πρέπει να αποφεύγεται, όπως και στις περισσότερες
γλώσσες προγραμματισμού.
ε.
Η ρητή αναφορά είναι προτιμότερη από το να υπονοείς (Explicit is better
than implicit)
Όπως και στην Python, είναι καλύτερα ο κώδικας να δείχνει σε όποιον τον
διαβάζει τι ακριβώς προσπαθούμε να επιτύχουμε από το να κάνει «μαγικά». Έτσι
μπορεί να διανεμηθεί πιο εύκολα, αλλά ακόμα και να συντηρηθεί από τον ίδιο τον
συντάκτη ευκολότερα στο μέλλον.

4.1.3

Πλεονεκτήματα επιλογής Django

Το framework είναι, όπως προαναφέραμε, γραμμένο στη γλώσσα
προγραμματισμού Python. Βασικό λοιπόν κριτήριο στην επιλογή του ήταν η
πρότερη γνώση της Python του γράφοντος, γεγονός το οποίο διευκόλυνε σε
κάποιες περιπτώσεις τη μετάβαση στον άγνωστο τομέα του web design. Επίσης η
κατανόηση των διεργασιών σε κάθε τμήμα κώδικα είναι πιο εύκολη, καθώς η
Python είναι υψηλού επιπέδου γλώσσα και επομένως ο κώδικάς της ευκολότερα
κατανοητός εάν διαβαστεί (είναι πιο κοντά στη φυσική γλώσσα απ’ ότι στη γλώσσα
μηχανής).
Όπως προαναφέρθηκε, επίσης, η γρήγορη ανάπτυξη είναι βασική αρχή του
Django. Έτσι θετικό ήταν το γεγονός, ότι πολλές διεργασίες γίνονται αυτόματα με
εκτέλεση σχετικών εντολών, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση χρόνου.
Υπάρχουν επιπλέον πολλά έτοιμα μοντέλα και συναρτήσεις για βασικές
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λειτουργίες μιας ιστοσελίδας, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα του Django είναι η
ύπαρξη ενός πολύ καλά δομημένου και λειτουργικού συστήματος διαχειριστή, το
οποίο είναι ήδη δημιουργημένο εντός του framework.
Καθώς επίσης διαθέτει το δικό του built-in server για τις ανάγκες μιας
δοκιμαστικής ιστοσελίδας, η διαμόρφωση της επικοινωνίας με τον οποίο γίνεται με
εκτέλεση μίας εντολής, μέσω WSGI (Web Server Gateway Interface), δεν
απαιτήθηκε επιπλέον εγκατάσταση και επικοινωνία με άλλο server, όπως ο
Apache.
Το Django διαθέτει μεγάλη κοινότητα και πολύ καλή τεκμηρίωση (Django
Documentation v.3.0 2019), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι πιο πολλές
δυσλειτουργίες έχουν εντοπιστεί και διορθωθεί, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των
απλών διεργασιών τις οποίες θέλουμε να εκτελέσουμε έχει πιθανότατα δοκιμαστεί,
και κατ’ επέκταση θα έχουν δημιουργηθεί βοηθητικές λειτουργίες (π.χ. built in
login/logout page) σχετικά με αυτό.

4.2 Λοιπές γλώσσες προγραμματισμού
Όσες δυνατότητες και αν προσφέρει το Django για ανάπτυξη ιστοσελίδων με
χρήση Python, δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί το γεγονός ότι πρέπει να
χρησιμοποιηθούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, γλώσσες προγραμματισμού οι οποίες
έχουν εξειδικευμένη χρήση σε σχεδιασμό ιστοσελίδων, καθώς και οι λειτουργίες
της HTML, για παρουσίαση της σελίδας στον χρήστη. Τέτοιες γλώσσες είναι η CSS
(Cascading Style Sheets) και η Javascript.
H CSS είναι γλώσσα που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλου ύφους
και στην ουσία πραγματοποιεί τον έλεγχο εμφάνισης του εγγράφου που έχει
γραφτεί σε μια γλώσσα σήμανσης, όπως η HTML. Στην ουσία, μας επιτρέπει να
διαμορφώσουμε καλλιτεχνικά στο frontend τα δεδομένα που έχουμε επιλέξει ότι θα
εμφανίζονται μέσω της HTML σελίδας, ώστε αυτά να έχουν ένα καλαίσθητο
αποτέλεσμα.
Όπως γίνεται κατανοητό, η CSS παρέχει πληθώρα επιλογών, που μπορούν να
μεταβάλλουν στυλιστικά κυριολεκτικά οτιδήποτε περιέχει μια ιστοσελίδα. Καθώς
όμως η ιστοσελίδα είναι σύνθετη οντότητα, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιος
όλες τις λεπτομέρειες για την αποτελεσματική κατασκευή της. Σε όλες τις μεγάλες
ιστοσελίδες υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες εργασίας που ασχολούνται είτε μόνο
με το frontend, είτε μόνο με το backend. Έτσι έχουν δημιουργηθεί κοινότητες οι
οποίες παρέχουν τμήματα κώδικα που είναι αποτελεσματικά στη λειτουργικότητα
και αισθητικά στην εμφάνιση, για χρήση τους στο frontend της ιστοσελίδας.
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Ένα τέτοιο framework της CSS, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή
της ιστοσελίδας μας είναι το Bootstrap. Αυτό παρέχει έτοιμα πρότυπα (templates),
που αφορούν τα κύρια μέρη τα οποία μπορεί να έχει μια ιστοσελίδα. Αυτά μπορεί
να είναι από κουμπιά, μπάρες, φόρμες, μενού κτλ., τα οποία περιέχουν
προκαθορισμένες τιμές παραμέτρων μέσω CSS, που αποδίδουν ένα καλαίσθητο
αποτέλεσμα. Φυσικά ο δημιουργός μπορεί να επέμβει σε οποιεσδήποτε από αυτές
τις τιμές προκειμένου να μεταβάλλει ανάλογα το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Όλα
αυτά τα μέρη είναι προσβάσιμα, αν εισάγουμε τη βιβλιοθήκη στην σελίδα HTML,
όπως θα δούμε ότι κάναμε στην περίπτωσή μας.
Η Javascript είναι γλώσσα προγραμματισμού, η οποία χρησιμοποιείται κατά
κόρον στον σχεδιασμό ιστοσελίδων για εκτέλεση εντολών στη πλευρά του χρήστη
(client-side scripting). Είναι δυνατό να κατασκευαστεί μια ιστοσελίδα με χρήση
αποκλειστικά Javascript.
Για μεγαλύτερη διευκόλυνση των λιγότερο έμπειρων χρηστών Javascript,
υπάρχουν βιβλιοθήκες όπως η JQuery. Η JQuery είναι μια ανοιχτού κώδικα
βιβλιοθήκη, η οποία περιέχει έτοιμα τμήματα κώδικα, μαζί με CSS styling, χειρισμό
γεγονότων και τεχνικές AJAX (Asynchronous Javascript And XML), για χρήση σε
μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωσή μας για λόγους εισαγωγής και
πειραματισμού με τη γλώσσα Javascript για την κατασκευή του ημερολογίου.
Τέλος, σε τμήματα εντολών που χρησιμοποιήθηκαν εντός των σελίδων html
(templates), χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα διαμόρφωσης προτύπων ιστοσελίδας
(web template language) «Jinja», η οποία έχει αναπτυχθεί ειδικά βάσει των
templates του Django. Η γλώσσα αυτή επιτρέπει την ασφαλή εκτέλεση, απλών
εντολών, όπως for loops, εντός του αρχείου html.

4.3 Ανάπτυξη GNSS service

4.3.1

Γενικά

Εκτελώντας τις αρχικές εντολές στο περιβάλλον του Django, δημιουργήθηκε ο
φάκελος του project, μαζί με ορισμένα βασικά αρχεία, τα οποία αναλύονται
συνοπτικά:
α.

settings.py

Περιέχει γενικές ρυθμίσεις σχετικά με το project. Αυτό περιλαμβάνει τις
εγκατεστημένες εφαρμογές, middleware, τυχόν επιπλέον βάσεις δεδομένων κτλ.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι ρυθμίσεις που προσθέσαμε:
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STATIC_URL = '/static/'
MEDIA_URL = '/media/'
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')
LOGIN_REDIRECT_URL = '/service/'
EMAIL_HOST = 'localhost'
EMAIL_HOST_USER = 'ServiceDevTeam@localhost'
EMAIL_PORT = ΧΧΧΧ
Αυτές αφορούν το url από το οποίο θα φορτώνονται τα static αρχεία μας, το
path στο οποίο θα αποθηκεύονται τα διάφορα αρχεία που θα ανταλλάσσονται με
τους χρήστες (media), το url στο οποίο θα γίνεται ανακατεύθυνση μετά το login του
χρήστη, καθώς και οι ρυθμίσεις προκειμένου να αποστέλλονται τα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα απαιτηθούν.
β.

admin.py

Περιέχει στοιχεία σχετικά με τα μοντέλα τα οποία θα εμφανίζονται στη σελίδα
admin του Django, στην περίπτωσή μας το custom μοντέλο Userprofile που
δημιουργήσαμε.

Εικόνα 4.1: Στιγμιότυπο κώδικα admin.py

γ.

apps.py

Περιέχει τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Στην περίπτωσή μας περιέχει μόνο μία
εφαρμογή, τη ‘service’.

Εικόνα 4.2: Στιγμιότυπο κώδικα apps.py
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δ.

urls.py

Αποτελεί βασικό εργαλείο της ανάπτυξης της σελίδας, καθώς σε αυτό
περιέχονται οι οδηγίες, μέσω regular expressions, σύνδεσης των διάφορων url με
λειτουργίες (views).

Εικόνα 4.3: Στιγμιότυπο κώδικα urls.py

ε.

views.py

Σε αυτό το script περιέχονται οι οδηγίες σύνδεσης με τα html templates και
εκτέλεσης διαφόρων επιπλέον scripts.

Εικόνα 4.4: Στιγμιότυπο κώδικα views.py
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στ.

forms.py

Σε αυτό το script καθορίζονται
χρησιμοποιήσαμε στην ιστοσελίδα.

οι

μη

τυποποιημένες

φόρμες

που

Εικόνα 4.5: Στιγμιότυπο κώδικα forms.py

ζ.

models.py

Σε αυτό το script καθορίζονται τα μη τυποποιημένα αντικείμενα τα οποία
δημιουργήσαμε, δηλαδή στην περίπτωσή μας η κλάση Userprofile.

Εικόνα 4.6: Στιγμιότυπο κώδικα models.py
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4.3.2

Ροή Προσθήκης Λειτουργιών

Στη γενική περίπτωση κατά την επέκταση του project, μπορεί κάποιος να
προσθέτει καινούριες εφαρμογές απλώς με την εντολή:
python manage.py startapp appname
Με την εντολή αυτή δημιουργείται ξεχωριστός φάκελος μέσα στο project, με τα
αρχεία python που προαναφέραμε, και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να
προσθέσουμε το νέο appname στο τμήμα των apps στο settings.py και το
αντίστοιχο url στο αρχείο urls.py. Έτσι διαμορφώσαμε το app GNSS_calendar, για
εκπαιδευτικούς λόγους.
Καθώς όμως οι εφαρμογές μας δεν είναι ιδιαίτερα σύνθετες, ούτε το γενικότερο
project τόσο εκτεταμένο, προτιμήθηκε να προστίθενται λειτουργίες με την
παρακάτω ροή εργασιών:
α.
β.
γ.

Προσθέτουμε το επιθυμητό url στο urls.py
Δημιουργούμε την αντίστοιχη συνάρτηση στο views.py
Δημιουργούμε το αντίστοιχο html αρχείο στα templates

4.3.3

Περιγραφή templates

Τα templates αποτελούν τα html αρχεία που είναι υπεύθυνα για την ανάγνωση
του περιεχομένου της σελίδας από τον browser του χρήστη. Εκτός από τη
διάρθρωση της ιστοσελίδας μπορεί να περιέχουν και τμήματα κώδικα, συνήθως σε
Javascript, ή ορισμένες εντολές με σύνταξη Jinja. Βρίσκονται οργανωμένα σε
ειδικό φάκελο templates εντός του project της ιστοσελίδας μας.
Θα αναφερθούμε παρακάτω, ενδεικτικά, σε μερικά παραδείγματα τμημάτων των
templates που χρησιμοποιήσαμε στην ιστοσελίδα μας.
α.

Template «base.html»

Το template αυτό αποτελεί το header της ιστοσελίδας μας, ενώ όλα τα λοιπά
templates εκτείνονται (extends) μετά από αυτό το βασικό template, εισάγοντας σε
καθένα από αυτά την εντολή:
{% extends "service/base.html" %}
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Το base.html, με τη σειρά του, διαθέτει ειδικό τμήμα (container) στο οποίο
εισάγεται η πληροφορία από το εκάστοτε template, που εκτείνεται μετά από αυτό,
όπως παρακάτω:
<main role="main" class="container">
{% block content %}
{# content from other pages fits here #}
{% endblock %}
</main>
β.

Εντολές Block/endblock/extends/includes/for loops

Πρόκειται για εντολές εντός των templates οι οποίες ακολουθούν τη σύνταξη
Jinja, με τις χαρακτηριστικές αγκύλες και τα σύμβολα «τοις εκατό», όπως για
παράδειγμα {% εντολή %} και εκτελούν διάφορες διεργασίες, όπως στα παρακάτω
παραδείγματα:
{% block content %}
…εντολή…
{% endblock %}
Οι παραπάνω εντολές δίνουν στον browser του χρήστη να καταλάβει ότι το html
template που διαβάζει αναμένει στο σημείο αυτό κάποιο περιεχόμενο από άλλο
template. Η αντίστοιχη εντολή {% block head %}, για παράδειγμα, εισάγει
περιεχόμενο στο header του html αρχείου.
{% extends "service/base.html" %}
Η εντολή αυτή, όπως είδαμε, υποδηλώνει ότι το template στο οποίο εμφανίζεται
εκτείνεται έπειτα από κάποιο μητρικό template, στην περίπτωσή μας το base.html.
{% include "service/includes/ntua_ico.html" %}
Η εντολή αυτή, δίνει στο template την δυνατότητα να εισάγει ένα άλλο αρχείο
html, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερο φάκελο (includes) μέσα στο project μας.
Η σύνταξη Jinja μας δίνει επίσης την επιλογή να κάνουμε εύκολα for loop σε
λίστες της Python εντός του html αρχείου, χωρίς να τα εισάγουμε σε ξεχωριστό
αρχείο Python το οποίο θα έπρεπε να καλείται και να τα επιστρέφει ένα ένα. Στο
project μας χρησιμοποιήσαμε αυτή την ιδιότητα στο αρχείο «preprocess,html», και
συγκεκριμένα στη φόρμα, η οποία εμφανίζει σε dropdown μενού τα αρχεία
παρατηρήσεων (files), όπου επιστρέφει ένα script Python, μέσω του «views.py»,
όπως παρακάτω:
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{% for file in files %}
<option value="{{ file }}">{{ file }}</option>
{% endfor %}
γ.

Στοιχεία χρηστών

Προκειμένου να είναι η ιστοσελίδα πιο φιλική προς τον χρήστη, είναι συνήθης
πρακτική να περιέχει κείμενο που να τον αποκαλεί με το username που έχει
δηλώσει κατά την εγγραφή του. Ακόμα, για λόγους επιβεβαίωσης, χρειάζεται να
αναγράφεται πολλές φορές το e-mail το οποίο έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του,
όπου και θα του αποστέλλονται τα αποτελέσματα των επεξεργασιών της σελίδας.
Για τον λόγο αυτόν, τα στοιχεία του χρήστη πρέπει να περαστούν ως ορίσματα,
μέσω των συναρτήσεων του αρχείου «views.py» και χρησιμοποιώντας την κλάση
user, με τις ιδιότητες και τα περιεχόμενα των αντίστοιχων πινάκων της βάσης
δεδομένων, ώστε να μεταβιβαστούν οι τιμές των εν λόγω εγγραφών από τη βάση
δεδομένων του server στο frontend. Για παράδειγμα, το e-mail του χρήστη τού το
υπενθυμίζουμε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων
του, χρησιμοποιώντας το παρακάτω τμήμα κώδικα στο αρχείο html.
<p>The output files will be sent to the following e-mail address:
<strong>{{ user.email }}</strong> as a zip file.</p>
4.3.4

Εισαγωγή static αρχείων (bootstrap/css/JQuery/εικόνες)

Όπως προαναφέρθηκε, για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκαν
διάφορα εργαλεία ανάπτυξης web εφαρμογών, όπως το framework Bootstrap ή η
βιβλιοθήκη JQuery ή ακόμα και πρωτογενής κώδικας CSS, τα οποία εάν δεν
εισαχθούν σωστά στην ιστοσελίδα, η εμφάνισή της δεν θα είναι η επιθυμητή.
Για τον λόγο αυτόν, δημιουργήθηκε ο φάκελος static εντός της εφαρμογής, όπου
αποθηκεύουμε για κλήση όλα τα static αρχεία που θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό
περιλαμβάνει όλα τα αρχεία της βιβλιοθήκης JQuery, του framework Bootstrap,
αλλά και αρχεία css τα οποία δημιουργήσαμε ειδικά για τις ανάγκες της εφαρμογής,
καθώς και τις static εικόνες οι οποίες προβάλλονται εντός της ιστοσελίδας.
Για την ταχύτερη φόρτωση των σελίδων προτείνεται η εισαγωγή των Bootstrap
και Jquery στο τέλος της σελίδας, όπως για παράδειγμα έχει γίνει στη σελίδα
base.html:
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha384q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>
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<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script>window.jQuery
||
document.write('<script
'assets/js/vendor/jquery-slim.min.js' %}">\x3C/script>')</script>

src="{%

static

<script src="{% static 'assets/js/vendor/popper.min.js' %}"></script>
<script src="{% static 'js/bootstrap.min.js' %}"></script>

Όμως, για να εντοπίσει η σελίδα την τοποθεσία, πρέπει να εισαγάγουμε
προηγουμένως την εντολή μέσω της σύνταξης Jinja:
{% load staticfiles %}
Έτσι, όταν δοθεί η εντολή {% static … %}, το script αντιλαμβάνεται ότι πρέπει
να ψάξει για τα συγκεκριμένα αρχεία στον φάκελο static. Παρατηρούμε βέβαια ότι
έχει χρησιμοποιηθεί και η τεχνική της εισαγωγής των αρχείων μέσω εξωτερικής
ιστοσελίδας (src=https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js) χωρίς να απαιτείται
η αποθήκευση των σχετικών αρχείων τοπικά.
Αντιστοίχως για τις εικόνες εργαζόμαστε αναλόγως, έχοντάς τες σε ειδικό
φάκελο (img) εντός του φακέλου static, και δίνοντας στην σελίδα html πρόσβαση
σε αυτές όπως, παρακάτω:
<link rel="icon" href="{% static 'img/NTUA.ico' %}">
Το παραπάνω στοιχείο της ιστοσελίδας αποτελεί σύνδεσμο (link) για την αρχική
σελίδα του ΕΜΠ, με το αντίστοιχο εικονίδιο του ιδρύματος.

4.3.5

Προστασία από κακόβουλο λογισμικό

Το framework Django παρέχει μια απλή στη χρήση εφαρμογή middleware
(ενδιάμεσο λογισμικό) για προστασία από επιθέσεις cross-site request forgery.
Κατά τον τύπο αυτό κακόβουλης επίθεσης σε ιστοσελίδες, ένας πιστοποιημένος
χρήστης της σελίδας, στέλνει, εν γνώσει του ή μη, ένα κακόβουλα κατασκευασμένο
request (αίτημα) στην ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να περιέχει παραμέτρους url,
cookies, ή άλλα δεδομένα. Χωρίς κατάλληλη προστασία, η ιστοσελίδα, η οποία
θεωρεί τα αιτήματα του χρήστη αξιόπιστα, μπορεί να εκτελέσει εντολές που μπορεί
να οδηγήσουν σε επιστροφή στοιχείων κάποιας βάσης δεδομένων, αλλαγή
κατάστασης του session, ή μεταβολές στον λογαριασμό του συνδεδεμένου χρήστη.
Για προστασία από τέτοιου τύπου επιθέσεις, το framework υποχρεώνει τον
σχεδιαστή της ιστοσελίδας, σε κάθε φόρμα κάποιας σελίδας html που είναι της
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μορφής POST, εφόσον η φόρμα δεν οδηγεί σε εξωτερικό url, να εισάγει το
ακόλουθο τμήμα κώδικα, όπως παρακάτω, εντός της φόρμας.
<form method="post">
{% csrf_token %}
…
</form>
Αντιθέτως, η πιθανή εισαγωγή του token σε φόρμα που οδηγεί σε εξωτερικό url,
δημιουργεί κενά ασφαλείας, καθώς μπορεί να διαρρεύσει το token σε εξωτερική
σύνδεση (Django Documentation v.3.0 2019).

4.3.6

Περιγραφή models

Το model μας έχει μια κλάση, αυτή του custom προφίλ χρήστη που
δημιουργήσαμε, Userprofile. Η κλάση αυτή απαιτήθηκε να δημιουργηθεί καθώς
στον default user του Django δεν υπάρχει η επιλογή πεδίου e-mail, το οποίο είναι
απαραίτητο για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (βλ. Εικ. 4.6). Η κλάση αυτή
συνδέεται με το πρωτεύον κλειδί username με τον ενεργό user του session.

4.3.7

Περιγραφή forms

Οι φόρμες που χρησιμοποιήσαμε στην ιστοσελίδα μας είναι οι RegistrationForm,
η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία της default UserCreationForm και χρησιμεύει στην
εγγραφή του χρήστη και η EditProfileForm η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία της
default UserChangeForm και χρησιμεύει στην μεταβολή, εφόσον ο χρήστης το
επιθυμεί, των στοιχείων του. Το frontend για καθεμιά από τις παραπάνω φόρμες
έχει ως εξής:

Εικόνα 4.7: Frontend «RegistrationForm»
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Εικόνα 4.8: Frontend «EditProfileForm»

Έχουμε επίσης χρησιμοποιήσει τις έτοιμες φόρμες Login και Logout, καθώς και
την PasswordChangeForm, η οποία χρησιμεύει στην αλλαγή κωδικού του χρήστη.

4.3.8

Περιγραφή βάσης δεδομένων

Το Django υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα βάσεων δεδομένων. Στην περίπτωσή
μας, η βάση δεδομένων sqlite για το project μας έχει ως εγγραφές τους χρήστες
και ως πεδία τα πεδία που συμπληρώνει ο εκάστοτε χρήστης κατά την εγγραφή
του στην υπηρεσία.

4.3.9

Περιγραφή admin page

Το framework Django παρέχει μία έτοιμη σελίδα administrator, η οποία δίνει
στον διαχειριστή της ιστοσελίδας τη δυνατότητα να έχει ένα σαφές και εύχρηστο
εργαλείο, το οποίο τον βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση των χρηστών, χωρίς
να χρειαστεί να το δημιουργήσει ο ίδιος εξαρχής. Ένα ενδεικτικό στιγμιότυπο του
περιβάλλοντος της σελίδας του administrator φαίνεται στην Εικ. 4.9:

Εικόνα 4.9: Σελίδα administator

56

4.3.10 Σύνδεση Χρηστών
Η ιστοσελίδα μας διαθέτει κάποιες λειτουργίες οι οποίες είναι διαθέσιμες σε
οποιονδήποτε την επισκέπτεται, όπως η εφαρμογή του ημερολογίου GNSS,
καθώς και συνοπτικές περιγραφές των δυνατοτήτων της. Επιλέξαμε να μπορούν
να είναι ορατές σε όλους τους χρήστες οι πληροφορίες αυτές, προκειμένου χωρίς
να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού να μπορεί ο χρήστης να εκμεταλλευτεί
κάποιες από τις δυνατότητες της ιστοσελίδας, ενώ θα δίνεται η πρώτη εντύπωση
και η αρχική εικόνα των πλεονεκτημάτων που έχει η εγγραφή του στην ιστοσελίδα.
Με αυτόν τον τρόπο προσελκύεται το ενδιαφέρον των χρηστών, ώστε να
εκμεταλλευτεί με την εγγραφή του πλήρως τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Εικόνα 4.10: Frontend εφαρμογής anonymous χρηστη

Εικόνα 4.11: Frontend εφαρμογής συνδεδεμένου χρηστη

Προκειμένου να διαχωριστεί το περιεχόμενο που βλέπει ένας μη συνδεδεμένος
χρήστης (anonymous user) με αυτό που θα βλέπει ένας χρήστης που διαθέτει
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λογαριασμό και έχει συνδεθεί, διαχωρίσαμε αρχικά στο template «base.html» την
περίπτωση όπου ο χρήστης είναι επιβεβαιωμένος (authenticated), με τον
anonumous user, με χρήση της εντολής σε Jinja:
{% if user.is_authenticated %}
Σε περίπτωση που μέσω του Django διαπιστωθεί ότι η χρήστης είναι
συνδεδεμένος, εμφανίζεται το πλήρες header, ενώ στην αντίθετη περίπτωση
εμφανίζεται το προσαρμοσμένο με τις βασικές πληροφορίες header, όπως
φαίνεται και στις εικόνες 4.10 και 4.11.
Επιπλέον έχουμε χρησιμοποιήσει εντολές που είναι γνωστές ως «decorators»
και με τις οποίες μπορεί να γίνει περιορισμός των λειτουργιών βάσει των requests.
Στο αρχείο views.py, πριν από συγκεκριμένες συναρτήσεις έχουμε τοποθετήσει
τους decorators:
@login_required
Όπως φαίνεται και στην Εικ. 4.12

Εικόνα 4.12: Χρήση decorators στο backend (views.py)

Αυτό σημαίνει ότι οι συναρτήσεις αυτές δεν μπορούν να εκτελεστούν εκτός εάν τα
αντίστοιχα requests τους προέρχονται από χρήστη που έχει κάνει login.
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4.3.11 Αρχεία Χρηστών
Για την ολοκληρωμένη λειτουργία της ιστοσελίδας, απαιτείται να υπάρχει η
δυνατότητα του χρήστη να ανεβάσει αρχεία δεδομένων GNSS, για τα οποία
επιθυμεί να γίνει κάποια επεξεργασία από την υπηρεσία, στα πρότυπα αντίστοιχων
παρεχόμενων υπηρεσιών μεγάλων γεωδαιτικών οργανισμών.
Όπως είδαμε, στο αρχείο settings.py, έχουμε προσθέσει το τμήμα:
MEDIA_URL = '/media/'
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')
Αυτό δίνει την οδηγία στο framework να αποθηκεύει τυχόν αρχεία των χρηστών
στον φάκελο '/media/' του server.
Στο αρχείο views.py, καλέσαμε την κλάση Filesystemstorage την οποία έχει
έτοιμη το Django και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τις βασικές λειτουργίες
αποθήκευσης που επιθυμούμε να εκτελέσουμε.
Καλώντας την κλάση με την εντολή:
from django.core.files.storage import FileSystemStorage
μπορούμε πλέον να την χρησιμοποιήσουμε για κάθε συνάρτηση που απαιτεί
αποθήκευση ή επεξεργασία αρχείων, τα οποία θα βρει στον φάκελο '/media/' του
server, όπως έχουμε ορίσει στο settings.py.
Ο χρήστης, προκειμένου να ανεβάσει τα αρχεία, επιλέγει το σχετικό τμήμα του
header (Upload Files). Αυτό μέσω του template «base.html», οδηγεί το χρήστη στο
url «/upload», το οποίο μέσω του αρχείου urls.py, οδηγεί στην εκτέλεση της
συνάρτησης «upload_file» του αρχείου views.py, η οποία παρατίθεται ενδεικτικά:
@login_required
@csrf_protect
def upload_file(request):
path = "media"
if request.method == 'POST' and request.FILES['_file']:
_file = request.FILES['_file']
fs = FileSystemStorage()
fs.save(_file.name, _file)
read_zip.extract_zip(path)
message = 'Your file has been successfully uploaded!'
args = {'message': message}
return render(request, 'service/upload_files.html', args)
else:
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return render(request, 'service/upload_files.html')

Η συνάρτηση αυτή, όπως βλέπουμε, εφόσον ο χρήστης εκτελεί μέθοδο POST
(δηλαδή όταν έχει φορτώσει το αρχείο του), παίρνει το ανεβασμένο αρχείο και το
αποθηκεύει στον φάκελο του server που δίνεται μέσω του FileSystemStorage.
Κατόπιν επιστρέφει το url 'service/upload_files.html' (δηλαδή, εάν η μέθοδος είναι
GET, απλώς επιστρέφει το 'service/upload_files.html'). Παρατηρούμε ότι για να
εκτελεστεί υπάρχουν οι decorators ‘@login_required’ και ‘@csrf_protect’.

4.3.12 Αποστολή Αποτελεσμάτων
Καθώς η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται στην πλευρά του server (server
side scripting), η ιστοσελίδα χρειάζεται έναν τρόπο προκειμένου να κοινοποιούνται
στους χρήστες τα αποτελέσματα των επεξεργασιών των εξωτερικών
προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται (RTKLib, TEQC).
Τα αρχεία αποτελεσμάτων συμπιέζονται σε ένα αρχείο Zip, με τη βοήθεια της
βιβλιοθήκης Zipfile της Python, ενώ για την αποστολή μέσω e-mail
χρησιμοποιήσαμε τις έτοιμες συναρτήσεις του Django, όπως την EmailMessage.
Ακολουθεί παρακάτω ενδεικτικά, τμήμα κώδικα της συνάρτησης εκτέλεσης
προσδιορισμού «process_all» μέσω του RTKLib, που βρίσκεται στο αρχείο
views.py της ιστοσελίδας.
with ZipFile(join(path, zipfile_name), 'w') as file_:
for f in pos_files:
file_.write(join(path, f))
message = 'Thank you for using GNSS PPP service! Here are your results.
This is an automated message.'
from_email = settings.EMAIL_HOST_USER
msg = EmailMessage(subject, message, from_email, [request.user.email])
msg.attach_file(join(path, zipfile_name))
msg.send()

Για λόγους επιβεβαίωσης της ορθής λειτουργίας της αποστολής μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν η ιστοσελίδα είναι ήδη σε λειτουργία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ένας smpt server σε τοπικό (localhost) περιβάλλον, με την εντολή
στη γραμμή εντολών:
python -m smtpd -n -c DebuggingServer localhost:XXXX
όπου ΧΧΧΧ είναι ο αριθμός της θύρας (port) για το email που θα θέσουμε. Να
σημειωθεί ότι για να λειτουργήσει αυτός ο τοπικός server πρέπει να θέσουμε τις
αντίστοιχες μεταβλητές στις ρυθμίσεις της ιστοσελίδας (αρχείο «settings.py»):
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EMAIL_BACKEND = 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'
EMAIL_HOST = 'localhost'
EMAIL_HOST_USER = 'ServiceDevTeam@localhost'
EMAIL_PORT = ‘ΧΧΧΧ’

4.4 Λειτουργίες Ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα μας παρέχει μια αρκετά ευρεία γκάμα λειτουργιών, τις οποίες θα
παραθέσουμε εδώ επιγραμματικά. Ενδεικτική παρουσίαση ορισμένων από αυτές,
με χρήση πραγματικών δεδομένων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επεξεργασίας, θα
παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο.

4.4.1

GNSS Calendar

Η μία από τις δύο λειτουργίες που διατίθεται ακόμα και σε μη εγγεγραμμένους
χρήστες είναι αυτή του ημερολογίου GNSS. Για την κατασκευή του έχει
χρησιμοποιηθεί ένα περιβάλλον χρήστη (User Interface – UI) της βιβλιοθήκης της
Javascript, JQuery με το όνομα datepicker, μαζί με πρωτογενή κώδικα σε γλώσσα
Python για την εκτέλεση των λειτουργιών.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή ημερομηνία, και θα υπολογιστεί η
ημέρα του έτους (Day Of Year – DOY) και η εβδομάδα – ημέρα GNSS. Η εν λόγω
εφαρμογή είναι ιδιαιτέρως λειτουργική σε χρήστες οι οποίοι διαθέτουν πολλά
αρχεία και θέλουν να ξεχωρίσουν μόνο από την ονομασία τους ποια ημέρα GNSS
αφορούν, χωρίς να χρειαστεί να τα ανοίξουν για εξοικονόμηση χρόνου. Εφόσον
επιθυμεί να επιλέξει διαφορετική ημερομηνία, μπορεί να μεταβεί ξανά πίσω στην
αρχική σελίδα του ημερολογίου.
Στην Εικ. 4.13 παρατίθεται το περιβάλλον του ημερολογίου:
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Εικόνα 4.13: Frontend λειτουργίας «GNSS Calendar»

4.4.2

Λήψη δεδομένων από ftp servers δικτύων μονίμων σταθμών

Παρουσιάζουμε στη συνέχεια τη δεύτερη λειτουργία που είναι διαθέσιμη και για
anonymous χρήστες, και είναι μια σελίδα που κατευθύνει τον χρήστη σε ftp servers
δικτύων μονίμων σταθμών.
Η σελίδα αυτή παρέχει το πλεονέκτημα ότι συγκεντρώνει αρκετά δίκτυα μονίμων
σταθμών, οδηγώντας τον χρήστη με την επιλογή της επιθυμητής από αυτόν
ημερομηνίας στο κατάλληλο directory των ftp servers των εν λόγω δικτύων, ώστε
να κατεβάσει τα δεδομένα μονίμων σταθμών που επιθυμεί.
Αυτό, εκτός από την παροχή πληροφορίας στον χρήστη για διαθέσιμα δίκτυα
μονίμων σταθμών τα οποία μπορεί να μην γνωρίζει, τον κατευθύνει απευθείας στο
σωστό directory, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χρόνο, ιδιαιτέρως εάν αυτός δεν
γνωρίζει από πριν τη διάρθρωση των εν λόγω servers.
Τα διαθέσιμα δίκτυα/αποθετήρια δεδομένων μονίμων σταθμών που έχουν
συμπεριληφθεί αυτή τη στιγμή στη σελίδα είναι τα παρακάτω:









Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI)
National Geographic Institute of France (IGN)
European Space Agency (ESA)
Scripps Orbit and Permanent Array Center (SOPAC)
Crustal Dynamics Data Information System (CCDIS)
Dutch Permanent GNSS Array - TU Delft (DPGA)
Δίκτυο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (NOANET)
Italian Space Agency’s Space Geodesy Center “Giuseppe Colombo”
(ASI/CGS)
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Βεβαίως η λίστα αυτή είναι καθαρά ενδεικτική και μελλοντικά μπορεί να
συμπληρωθεί. Παραθέτουμε στη συνέχεια ενδεικτική εικόνα της σελίδας.

Εικόνα 4.14: Frontend λειτουργίας «Data Acquisition»

4.4.3

«Ανέβασμα» Δεδομένων

Οι λειτουργίες από εδώ και στο εξής αφορούν μόνο χρήστες που έχουν κάνει
εγγραφή στην υπηρεσία. Στην παρούσα σελίδα ο χρήστης καλείται, να ανεβάσει
όλα τα αρχεία που επιθυμεί να συμμετέχουν στις όποιες επεξεργασίες αιτηθεί
αργότερα, σε ένα συμπιεσμένο αρχείο. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το
περιβάλλον της σελίδας για τη συγκεκριμένη λειτουργία:

Εικόνα 4.15: Frontend λειτουργίας «Upload Files»
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4.4.4

Έλεγχος Ποιότητας Δεδομένων

Για τον έλεγχο ποιότητας δεδομένων χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό
TEQC. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης αποφεύγει τη χρήση ξεχωριστού λογισμικού
για αυτόν τον σκοπό, το οποίο μάλιστα είναι CLI (Command Line Interface) και
εκτελείται στο δύσχρηστο περιβάλλον της γραμμής εργασιών. Ο χρήστης επιλέγει
το αρχείο παρατηρήσεων για το οποίο θέλει να εκτελέσει έλεγχο ποιότητας, και τα
αποτελέσματα αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία.

Εικόνα 4.16: Frontend λειτουργίας «QC Preprocessing»

4.4.5

Αραίωση (thinning) δεδομένων

Μια ακόμα λειτουργία του TEQC που εκμεταλλευόμαστε είναι η δυνατότητα να
αραιώνει τα δεδομένα ενός αρχείου παρατηρήσεων, είτε για λόγους εξοικονόμησης
μεγέθους αρχείου, είτε για ερευνητικούς ή άλλους λόγους. Δίνεται και πάλι η
δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιήσει το εύχρηστο περιβάλλον της
ιστοσελίδας, από τη γραμμή εργασιών του υπολογιστή του, διαλέγοντας μεταξύ
των διατιθέμενων βημάτων που θα έχει το παραγόμενο μετά την επεξεργασία
αρχείο παρατηρήσεων. Τα διατιθέμενα βήματα είναι 30, 60, 120, 240, και 300 sec.
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Εικόνα 4.17: Frontend λειτουργίας «Data Thinning»

4.4.6

Μετεπεξεργασία Δεδομένων

Η παρούσα ενότητα χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του λογισμικού RTKLib
(Takasu 2012), προκειμένου να εκτελέσει εφαρμογές προσδιορισμού θέσης. Αυτό
γίνεται δυνατό μέσω ενός αρχείου διαμόρφωσης του RTKLib το οποίο
μεταβάλλεται αναλόγως των επιλογών του χρήστη μέσω της ιστοσελίδας. Οι
δυνατές μέθοδοι προσδιορισμού θέσης του παρέχονται είναι:




Εντοπισμός μέσω PPP
Απλός Εντοπισμός
Σχετικός Εντοπισμός

Αναλόγως της μεθόδου προσδιορισμού, υπάρχουν υποχρεωτικά και
προαιρετικά πεδία στα οποία πρέπει ο χρήστης να εισάγει ορισμένα από τα αρχεία
που έχει ήδη ανεβάσει στην ιστοσελίδα.

Εικόνα 4.18: Frontend λειτουργίας «Post Processing»
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4.4.7

Προσδιορισμός Biases

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται το frontend, στο οποίο υπάρχει σχετικός
σύνδεσμος, όπου ο χρήστης μπορεί να βρει το script που αναπτύχθηκε για τον
προσδιορισμό σφαλμάτων χρονομέτρων δορυφόρων, μεροληπτικών σφαλμάτων
φάσης και ατμοσφαιρικών διορθώσεων, μέσω ενός δικτύου μονίμων σταθμών της
επιλογής του. Καθώς οι χρόνοι υπολογισμού είναι αρκετά μεγάλοι, όπως και οι
δυνατές μεταβαλλόμενες παράμετροι, προτιμήθηκε να μπορεί να μεταβεί ο
χρήστης στη σελίδα του σχετικού project στο Github, όπου θα λαμβάνει και την
τελευταία ενημερωμένη έκδοση.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως η εν λόγω εφαρμογή απευθύνεται σε πιο
εξειδικευμένους χρήστες, οι οποίοι πιθανότατα θα θέλουν να έχουν τη δυνατότητα
να μεταβάλλουν όλες τις δυνατές παραμέτρους για να επιτύχουν το καλύτερο
αποτέλεσμα. Επιθυμητή εξέλιξη είναι επίσης η δημιουργία μιας κοινότητας, μεταξύ
των χρηστών η οποίοι θα μπορούν να συνεργαστούν στην ανάπτυξη του εν λόγω
project.

Εικόνα 4.19: Frontend λειτουργίας «GNSS Biases»

4.4.8

Παγκόσμιοι Ιονοσφαιρικοί χάρτες

Στην ενότητα αυτή ο χρήστης μπορεί να λάβει τον τελευταίο αναρτημένο
παγκόσμιο
ιονοσφαιρικό
χάρτη,
όπως
αναρτάται
στη
σελίδα
(https://iono.jpl.nasa.gov/). Για τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές web
scraping, μέσω της βιβλιοθήκης της Python «urllib».
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Εικόνα 4.20: Frontend λειτουργίας «Global Ionospheric Map»
(ανακτάται από τη σελίδα: https://iono.jpl.nasa.gov/)

67

68

5
Μοντέλο Παρατηρήσεων Εφαρμογής
Προσδιορισμού Μεροληπτικών Σφαλμάτων
5.1 Γενικά
Για τις ανάγκες της ιστοσελίδας, αναπτύχθηκε πρωτογενώς εφαρμογή
προσδιορισμού ατμοσφαιρικών καθυστερήσεων και μεροληπτικών σφαλμάτων
φάσης δορυφόρων και δεκτών. Ο χρήστης, μέσω της εφαρμογής αυτής, μπορεί να
χρησιμοποιεί δεδομένα ενός αριθμού μονίμων σταθμών, οι οποίοι θα αποτελούν
ένα μικρό δίκτυο μιας περιοχής ενδιαφέροντος, για να λάβει, μετά την επεξεργασία
των δεδομένων, τα αποτελέσματα των μεροληπτικών σφαλμάτων φάσης και
ατμοσφαιρικών καθυστερήσεων του δικτύου.
Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για
την εφαρμογή της μεθόδου προσδιορισμού ατμοσφαιρικών καθυστερήσεων και
μεροληπτικών σφαλμάτων φάσης.
Ας ξεκινήσουμε από τις βασικές εξισώσεις παρατήρησης, φέρουσας φάσης και
ψευδοαπόστασης, ανά εποχή, όπως αναλύθηκαν στη σχετική ενότητα (παρ. 2.2):
𝑠
2
𝑠
𝑝𝑟,𝑚
= 𝜌𝑟𝑠 + 𝑐(𝛿𝜏𝑟 − 𝛿𝜏 𝑠 + 𝛿𝜏 𝑟𝑒𝑙 ) + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1
+
𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
+ 𝑏𝑟,𝑚 − 𝑏𝑚 + 𝛥𝜌𝑀𝑃,𝑟,𝑚 + 𝜆𝑚 (𝛥𝜑𝑃𝐶𝑂,𝑟,𝑚 + 𝛥𝜑𝑃𝐶𝑉,𝑟,𝑚 )
𝑠
+ 𝜂𝑟,𝑚
Ɐ r, m, s
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(5.1)

𝑠
2
𝑠
𝜆𝑚 𝜑𝑟,𝑚
= 𝜌𝑟𝑠 + 𝑐(𝛿𝜏𝑟 − 𝛿𝜏 𝑠 + 𝛿𝜏 𝑟𝑒𝑙 ) + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 − 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1
+
𝑠
𝑠
𝑠
𝜆𝑚 (𝑁𝑟,𝑚 + 𝛽𝑟,𝑚 − 𝛽𝑚 ) + 𝜆𝑚 𝛥𝜑𝑃𝑊,𝑟,𝑚 +
𝑠
𝑠
𝑠
𝜆𝑚 (𝛥𝜑𝑃𝐶𝑂,𝑟,𝑚
+ 𝛥𝜑𝑃𝐶𝑉,𝑟,𝑚
) + 𝜀𝑟,𝑚
Ɐ r, m, s

όπου:
𝑠
𝑝𝑟,𝑚
𝑠
𝜆𝑚 𝜑𝑟,𝑚

(5.2)

𝜌𝑟𝑠
𝑐
𝛿𝜏𝑟
𝛿𝜏 𝑠
𝛿𝜏 𝑟𝑒𝑙
𝑇𝑧,𝑟

είναι η παρατήρηση της ψευδοαπόστασης
είναι η παρατήρηση της φάσης, έχοντας μετατραπεί σε μονάδες
μήκους πολλαπλασιαζόμενη με το μήκος κύματος
είναι η γεωμετρική απόσταση
είναι η ταχύτητα του φωτός
είναι το σφάλμα του χρονομέτρου του δέκτη
είναι το σφάλμα του χρονομέτρου του δορυφόρου
είναι το σφάλμα χρονομέτρων λόγω σχετικότητας
είναι η καθυστέρηση λόγω της τροπόσφαιρας στο ζενίθ,
πολλαπλασιαζόμενη επί μία κατάλληλη συνάρτηση μετατροπής 𝑚 𝑇 ,
η οποία εξαρτάται από τη γωνία ύψους (elevation), (𝐸𝑟𝑠 ), μεταξύ της
θέσης του δέκτη και αυτής του δορυφόρου

2
𝑞1𝑚

ο λόγος

𝑠
𝐼𝑟,1

𝑏𝑟,𝑚
𝑠
𝑏𝑚
𝛽𝑟,𝑚
𝑠
𝛽𝑚
𝑠
𝑁𝑟,𝑚
𝑠
𝛥𝜌𝑀𝑃,𝑟,𝑚
𝑠
𝛥𝜑𝑃𝐶𝑂,𝑟,𝑚
𝑠
𝛥𝜑𝑃𝐶𝑉,𝑟,𝑚
𝑠
𝛥𝜑𝑃𝑊,𝑟,𝑚
𝑠
𝜂𝑟,𝑚
𝑠
𝜀𝑟,𝑚

𝑓12
2
𝑓𝑚

, όπου 𝑓𝑚 είναι η συχνότητα m στην οποία αναφέρεται η

εξίσωση παρατήρησης
είναι η πλάγια ιονοσφαιρική καθυστέρηση
είναι το μεροληπτικό σφάλμα ψευδοαπόστασης του δέκτη
είναι το μεροληπτικό σφάλμα ψευδοαπόστασης του δορυφόρου
είναι το μεροληπτικό σφάλμα φάσης του δέκτη
είναι το μεροληπτικό σφάλμα φάσης του δορυφόρου
είναι οι ασάφειες φάσης
είναι το σφάλμα λόγω πολυκλαδικής ανάκλασης (multipath)
είναι το σφάλμα λόγω κατακόρυφης απόκλισης του κέντρου φάσης
των κεραιών από το σημείο BOA (βλ. παρ. 2.4.5)
το σφάλμα απόκλισης του κέντρου φάσης από τη μέση τιμή του Mean
Phase Center - MPC (βλ. παρ. 2.4.5)
είναι το σφάλμα λόγω «τυλίγματος φάσης» (Phase Windup)
είναι ο θόρυβος του μοντέλου παρατηρήσεων ψευδοαπόστασης
είναι ο θόρυβος του μοντέλου παρατηρήσεων φάσης

Ξεκινώντας με τα σφάλματα τα οποία στην παρούσα φάση της εφαρμογής
αγνοήθηκαν, μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο όρος του τυλίγματος φάσης (phase
𝑠
windup - 𝛥𝜑𝑃𝑊,𝑟,𝑚
) έχει διορθωθεί κατά την παραγωγή των αρχείων τροχιών
ακριβείας από τα κέντρα ανάλυσης της IGS, επομένως μπορούμε να τον
𝑠
αγνοήσουμε, ενώ ο όρος του σφάλματος πολυκλαδικής ανάκλασης (𝛥𝜌𝑀𝑃,𝑟,𝑚
)
μπορεί να απαλειφθεί, καθώς θεωρείται ότι οι θέσεις των μόνιμων σταθμών είναι
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κατάλληλα επιλεγμένες ώστε να ελαχιστοποιούν τέτοιου είδους σφάλματα (βλ.
οδηγία 2.2.22 της IGS για ένταξη υποψήφιων μονίμων σταθμών https://kb.igs.org/hc/en-us/articles/202011433-Current-IGS-Site-Guidelines). Σε
κάθε περίπτωση, καθώς οι παρατηρήσεις που θα συλλεχθούν για επεξεργασία
προέρχονται από μόνιμους σταθμούς της IGS, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια με κατάλληλη επιλογή
της θέσης του σταθμού και τύπου κεραίας, ώστε αυτό να ελαχιστοποιηθεί.
Αγνοήσαμε επίσης τα σφάλματα λόγω σχετικότητας (𝛿𝜏 𝑟𝑒𝑙 ), καθώς θεωρήθηκε
ότι έχουν προβλεφθεί και διορθωθεί κατά τον σχεδιασμό του κάθε δορυφόρου. Οι
παράμετροι των σφάλματων χρονομέτρων δορυφόρων θα προσδιοριστούν μέσω
του δικτύου ως εκτιμώμενες παράμετροι. Στην παρούσα φάση δεν γίνεται χρήση
των αρχείων χρονομέτρων ακριβείας της IGS, καθώς αυτά διαθέτουν ακρίβεια
διαφορετική από αυτή των τροχιών ακριβείας. Επιπλέον τα αποτελέσματα των
σφαλμάτων χρονομέτρων που θα προκύψουν από τη συνόρθωση του δικτύου θα
διαφέρουν από τα διατιθέμενα από την IGS, καθώς, όπως θα δούμε, έχουν
προκύψει από γραμμικούς συνδυασμούς που θα απαιτηθούν για την
αποκατάσταση της τάξης του συστήματος εξισώσεων, απορροφώντας στην
πορεία ορισμένες από τις λοιπές παραμέτρους.
𝑠
𝑠
Οι όροι της απόκλισης του κέντρου φάσης (𝛥𝜑𝑃𝐶𝑂,𝑟,𝑚
, 𝛥𝜑𝑃𝐶𝑉,𝑟,𝑚
) μπορούν να
εκτιμηθούν από τα σχετικά αρχεία ANTEX που παρέχονται από την IGS, όπως
αναφέρθηκε στην περιγραφή των σφαλμάτων GNSS.

Στη γενική περίπτωση, ο όρος της γεωμετρικής απόστασης εμπεριέχει τα
σφάλματα τροχιών των δορυφόρων, καθώς και την εκτίμηση της θέσης του δέκτη,
με την αβεβαιότητά της:
𝜌𝑟𝑠 = 𝑒⃗𝑟𝑠 (𝑥⃗𝑟 + 𝛥𝑥⃗𝑟 − 𝑥⃗ 𝑠 − 𝛥𝑥⃗ 𝑠 )
όπου
𝑒⃗𝑟𝑠
𝑥⃗𝑟
𝛥𝑥⃗𝑟
𝑥⃗ 𝑠
𝛥𝑥⃗ 𝑠

(5.3)

είναι το διάνυσμα θέσης δέκτη - δορυφόρου
είναι η (εκτιμώμενη) θέση του δέκτη
είναι η αβεβαιότητα της θέσης του δέκτη
είναι η θέση του δορυφόρου
είναι το σφάλμα θέσης (τροχιάς) του δορυφόρου

Η θέση του δορυφόρου μπορεί να προσδιοριστεί από τα κεπλέρια στοιχεία της
τροχιάς του, τα οποία παρέχονται στους χρήστες μέσω του μηνύματος
ναυσιπλοΐας. Πιο ακριβής προσδιορισμός όμως της θέσης του γίνεται μέσω των
δημοσιευόμενων τροχιών ακριβείας των δορυφόρων, οι οποίες όμως έχουν το
μειονέκτημα πως δεν δημοσιεύονται σε πραγματικό χρόνο. Οι απαιτούμενοι χρόνοι
δημοσίευσης των εφημερίδων ακριβείας φαίνονται στον Πίνακα 5.1:
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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 5.1: Διατιθέμενες εφημερίδες ακριβείας της IGS
(Πηγή: NGS)

Στην εφαρμογή του μοντέλου που επιλέξαμε, προσδιορίστηκαν οι θέσεις των
δορυφόρων μέσω του αρχείου τροχιών ακριβείας *.sp3 (Dow, Neilan και Rizos
2009, IGS Mail 5000 2004, Spofford και Remondi 1994). Η κυρίως προτεινόμενη
μέθοδος υπολογισμού της θέσης του δορυφόρου μέσω εφαρμογής παρεμβολής
στα δεδομένα των αρχείων τροχιών ακριβείας, είναι η χρήση των πολυωνύμων
Lagrange (Xu 2008, Remondi 1989, Hoffman-Wellenhof, Lichtenegger και Wasle
2008), μέθοδο που εφαρμόσαμε κι εμείς, όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Συνεπώς
θεωρήθηκε ότι οι θέσεις αυτές έχουν υπολογιστεί με αμελητέο σφάλμα.
Λαμβάνοντας επίσης τις θέσεις των μονίμων σταθμών αναφοράς οι οποίοι
αποτελούν το δίκτυο, όπως υπολογίζονται από τα κέντρα ανάλυσης της IGS,
γνωρίζουμε τις θέσεις των δεκτών. Επομένως με δεδομένες τις θέσεις των
δορυφόρων και δεκτών (σε σύστημα αναφοράς ECEF, Earth Centered – Earth
Fixed), μπορεί να υπολογιστεί ο όρος της γεωμετρικής απόστασης:
𝜌𝑟𝑠 = √(𝛥𝛸𝑟𝑠 )2 + (𝛥𝑌𝑟𝑠 )2 + (𝛥𝑍𝑟𝑠 )2

(5.4)

ως γνωστή ποσότητα πλέον, άνευ σφάλματος, και να ενσωματωθεί στον όρο των
παρατηρήσεων.
Κατόπιν των παραπάνω παραδοχών, έχουμε το εξής μοντέλο:
𝑠
2
𝑠
𝑠
𝑝𝑟,𝑚
− 𝜌𝑟𝑠 = 𝑐(𝛿𝜏𝑟 − 𝛿𝜏 𝑠 ) + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1
+ 𝑏𝑟,𝑚 − 𝑏𝑚
𝑠
+ 𝜂𝑟,𝑚
Ɐ r, m, s

(5.5)

𝑠
2
𝑠
𝜆𝑚 𝜑𝑟,𝑚
− 𝜌𝑟𝑠 = 𝑐(𝛿𝜏𝑟 − 𝛿𝜏 𝑠 ) + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 − 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1
𝑠
𝑠
𝑠
+ 𝜆𝑚 (𝑁𝑟,𝑚
+ 𝛽𝑟,𝑚 − 𝛽𝑚
) + 𝜀𝑟,𝑚
Ɐ r, m, s

(5.6)

Το πρόβλημα που παρατηρείται σε αυτό το μοντέλο είναι ότι δεν μπορούν να
διαχωριστούν οι παράμετροι των χρονομέτρων δεκτών (𝛿𝜏𝑟 ) από τα χρονόμετρα
των δορυφόρων (𝛿𝜏𝑠 ), καθώς και οι παράμετροι των μεροληπτικών σφαλμάτων
φάσης δεκτών (𝛽𝑟,𝑚 ) και δορυφόρων (𝛽𝑠𝑚 ) από την παράμετρο των ακέραιων
𝑠
ασαφειών (𝑁𝑟,𝑚
). Αυτό οδηγεί στη διαμόρφωση ενός συστήματος εξισώσεων μη
πλήρους τη τάξει, κάνοντας τη συνόρθωση αδύνατη.
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Για την αποκατάσταση της τάξης του συστήματος εξισώσεων, χρησιμοποιούμε
τη θεωρία S-system (Baarda 1973, Teunissen 1985), η οποία αρχικά είχε προταθεί
για γεωδαιτικά δίκτυα, όπως αναλύεται στις παρ. 5.2 και 5.3.

5.2 Θεωρία S-system
Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε μερικά βασικά στοιχεία της θεωρίας S-system
(P. Teunissen 1985), προκειμένου να γίνει κατανοητός ο σκοπός και ο τρόπος της
παραμετροποίησης που εκτελέσαμε.
Έστω ότι έχουμε ένα μοντέλο με μια διαμόρφωση κατά Gauss-Markov
𝛦{𝑦} = 𝐴𝑥
όπου

(5.7)

𝛦{. } είναι η αναμενόμενη τιμή της παραμέτρου,
y είναι η παρατήρηση, διάστασης m,
x είναι το διάνυσμα των αγνώστων παραμέτρων, διάστασης n,
Α είναι ένας mxn πίνακας σχεδιασμού τάξης r ≤ n.

Με τη διαμόρφωση Gauss-Markov στόχος μας είναι να βρούμε την καλύτερη
τιμή του x που ελαχιστοποιεί την εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων 𝛦{𝑦}.
Παρατηρούμε όμως ότι υπάρχει μια ατέλεια τάξης του συστήματος των εξισώσεων
παρατήρησης, μεγέθους 𝑑𝑖𝑚𝑁(𝐴) = 𝑛 − 𝑟.
Ως μηδενοχώρος ή πυρήνας (null space ή kernel) 𝑁(. ) του πίνακα σχεδιασμού
Α ορίζεται 𝑁(𝐴) = 𝑅(𝑉), με τον V να είναι ένας nx(n-r) πίνακας βάσης του 𝑁(𝐴),
έτσι ώστε 𝐴𝑉 = 0. Θα εκμεταλλευτούμε το γεγονός πως ο πίνακας V δεν είναι
μοναδικός, αν και ο μηδενοχώρος 𝑅(𝑉) είναι μοναδικός.
Θα διαχωρίσουμε το διάνυσμα των αγνώστων παραμέτρων x, σε ένα τμήμα
𝑥̃𝑠 𝜖 𝑅(𝑆) που μπορεί να εκτιμηθεί και ένα τμήμα 𝑥𝑣 𝜖 𝑅(𝑉) που δεν μπορεί να
εκτιμηθεί, όπου τα S και V είναι διανύσματα βάσης των συμπληρωματικών
υποχώρων 𝑅(𝑆) και 𝑅(𝑉). Το διάνυσμα των αγνώστων παραμέτρων x
διαχωρίζεται λοιπόν ως (Odijk, et al. 2016):
[𝑆
𝑥 = 𝑆𝑎
⏟̃ + 𝑉𝛽
⏟ = ⏟
𝑥̃𝑠

𝑎̃
𝑉 ] [𝛽 ]

(5.8)

𝑛𝑥𝑛

𝑥𝑣

Όπου 𝑎̃ δηλώνεται το διάνυσμα μεγέθους r των εκτιμώμενων παραμέτρων που
αντιστοιχεί στον πίνακα σχεδιασμού S διάστασης (nxr), και το διάνυσμα β είναι οι
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εναπομείνασες μη εκτιμώμενες παράμετροι, που αντιστοιχούν στον πίνακα V,
διάστασης nx(n-r), ενώ η επιλογή του S δεν είναι μοναδική.
Τονίζεται επίσης ότι σε διαφορετικές επιλογές των εκτιμώμενων παραμέτρων,
έστω S και S’, δεν είναι δυνατή η απευθείας σύγκριση των εκτιμήσεων των
αγνώστων παραμέτρων, καθώς αυτές αναφέρονται σε διαφορετική S-basis. Σε
τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η κατασκευή ενός πίνακα μετασχηματισμού
μεταξύ των S και S’ (P. Teunissen 1985).
Καθώς ο πίνακας [𝑆

𝑉 ] είναι τετραγωνικός και αντιστρέψιμος, μπορεί να
𝑎̃
προσδιοριστεί η λύση των διανυσμάτων [ ] (P. Teunissen 1985):
𝛽
𝑎̃
[ ] = [𝑆
𝛽

𝑉 ]−1 𝑥 = [

[(𝑉 ⊥ )𝑇 𝑆]−1 (𝑉 ⊥ )𝑇
]𝑥
[(𝑆 ⊥ )𝑇 𝑉]−1 (𝑆 ⊥ )𝑇

(5.9)

Όπου 𝑉 ⊥ είναι ο πίνακας βάσης ο οποίος είναι το ορθογώνιο συμπλήρωμα του
χώρου 𝑅(𝑉), έτσι ώστε (𝑉 ⊥ )𝛵 𝑉 = 0.
Αντίστοιχα, ο πίνακας 𝑆 ⊥ είναι ένας πίνακας βάσης του ορθογωνίου
συμπληρώματος του 𝑅(𝑆), δηλαδή τέτοιος ώστε (𝑆 ⊥ )𝛵 𝑆 = 0. Εισάγοντας λοιπόν
τον διαχωρισμό αυτόν σε εκτιμώμενο και μη εκτιμώμενο μέρος, στο αρχικό μας
μοντέλο έχουμε:
𝛦{𝑦} = 𝐴𝑥 = 𝛢(𝑆𝑎̃ + 𝑉𝛽) = 𝛢𝑆
⏟ 𝑎̃
̃
𝛢

(5.10)

Ο πίνακας 𝛢̃ τώρα είναι πλήρης τη τάξει, μεγέθους r.

5.3 Παραμετροποίηση
Χρήση των ανωτέρω θα γίνει στην περίπτωση του μοντέλου μας, καθώς το
σύστημα εξισώσεων που έχουμε διαμορφώσει μέχρι στιγμής δεν είναι πλήρες τη
τάξει. Αυτό συμβαίνει διότι:
α) Δεν μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ τους οι παράμετροι χρονομέτρων
δορυφόρων και δεκτών,
β) Δεν μπορούν να διαχωριστούν τα μεροληπτικά σφάλματα από τις ακέραιες
ασάφειες φάσης,
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γ) Δεν μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ τους τα μεροληπτικά σφάλματα κώδικα
δεκτών και δορυφόρων.
Ένας διαισθητικός τρόπος να δούμε ότι οι παράμετροι αυτές οδηγούν σε ένα
σύστημα μη πλήρες τη τάξει και δεν μπορούν να διαχωριστούν, είναι ότι εάν
μεταβάλλουμε κατά το ίδιο ποσό το μέγεθος των μεροληπτικών σφαλμάτων φάσης
δορυφόρων και δεκτών, αυτό δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στο αποτέλεσμα της
παρατήρησης (Teunissen, Odijk και Zhang 2010).
Από τις εξισώσεις (5.5) και (5.6), για παράδειγμα, φαίνεται ότι μεταβολή των
χρονομέτρων κατά την ίδια ποσότητα 𝑥 δεν επιφέρει καμία μεταβολή στην
παρατήρηση, για παράδειγμα:
(5.5) = 𝑐 [

𝛿𝜏𝑟
1
2 𝑠
𝑠
𝑠
𝐼𝑟,1 + 𝑏𝑟,𝑚 − 𝑏𝑚
+ 𝜂𝑟,𝑚
] + [ ] 𝑥 + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚
1
−𝛿𝜏 𝑠

Μπορούμε να παρακάμψουμε τον περιορισμό αυτόν, δεσμεύοντας κάποιες από
τις παραμέτρους.
Η θεωρία S-system, όπως αναλύθηκε παραπάνω και καλούμαστε τώρα να
εφαρμόσουμε, βασίζεται στη δημιουργία μιας S-basis μη εκτιμώμενων
παραμέτρων αναφοράς, σε σχέση με τους οποίους γίνεται πλέον ο προσδιορισμός
των καλύτερων τιμών, θέτοντας έτσι δεσμεύσεις στο σύστημα εξισώσεων και
μετατρέποντάς το σε πλήρες τη τάξει. Ένα απλό παράδειγμα, όπως δίνεται και από
τον Teunissen (1985), είναι η σταθεροποίηση της τιμής του υψομέτρου της
κορυφής ενός υψομετρικού δικτύου και ο υπολογισμός όλων των λοιπών κορυφών
του δικτύου σε σχέση με το υψόμετρο αναφοράς.
Η παραμετροποίηση που παρουσιάζεται, όπως έχει προταθεί (D. Psychas
2017), από τη μία επιτρέπει τη δημιουργία ενός συστήματος πλήρους τη τάξει, ενώ
από την άλλη, συνδυάζει ασάφειες μεταξύ τους, ώστε οι μετασχηματισμένες
ασάφειες να θεωρούνται ακέραιοι αριθμοί, επιτρέποντας έτσι την αποκατάσταση
του ακέραιου χαρακτήρα τους.
Το σύστημα που προσπαθούμε να διαμορφώσουμε έχει κοινά χαρακτηριστικά
με το προτεινόμενο από (Odijk, et al. 2016) μοντέλο CC-R και μάλιστα θα δείξουμε
ότι το ίδιο χρονόμετρο αναφοράς χρησιμοποιείται και για τις παρατηρήσεις φάσης
και κώδικα. Έχει βέβαια τη διαφορά ότι στην περίπτωσή μας εκτιμούμε πλάγια
ιονοσφαιρική καθυστέρηση.
Αρχικά ορίζονται ένας δέκτης και ένας δορυφόρος αναφοράς, αντίστοιχα,
λαμβάνοντας τον δείκτη/εκθέτη «ref». Επιλέγεται συνήθως ο δέκτης που βρίσκεται
πιο κεντρικά σε ένα δίκτυο δεκτών και ο δορυφόρος με τη μέγιστη γωνία ύψους
(elevation).
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Έπειτα προσπαθούμε να διαχωρίσουμε τα σφάλματα χρονομέτρων
δορυφόρων 𝛿𝜏 𝑠 και δεκτών 𝛿𝜏𝑟 . Για να γίνει αυτό, αφαιρούμε το σφάλμα
χρονομέτρου του δορυφόρου αναφοράς 𝛿𝜏 𝑟𝑒𝑓 από τα σφάλματα χρονομέτρων των
δεκτών. Από εδώ και στο εξής θα συμβολίζουμε τις ποσότητες όπου έχουν εισαχθεί
δεσμεύσεις από άλλες παραμέτρους με «~».
𝛿𝜏̃ 𝑟 = 𝛿𝜏𝑟 − 𝛿𝜏 𝑟𝑒𝑓

Ɐ𝑟

(5.11)

Ακολούθως αφαιρέθηκε η ίδια ποσότητα και από τα σφάλματα χρονομέτρων
των δορυφόρων:
𝛿𝜏̃ 𝑠 = 𝛿𝜏 𝑠 − 𝛿𝜏 𝑟𝑒𝑓

Ɐ𝑠

(5.12)

Επειδή, όπως είναι φυσικό, για παρατηρήσεις που διαρκούν αρκετή ώρα, ο
δορυφόρος αναφοράς θα αλλάξει, θα πρέπει να επιλεγεί νέος δορυφόρος
αναφοράς με κατάλληλο μετασχηματισμό και των λοιπών παραμέτρων.
Στη συνέχεια θα εντάξουμε τα μεροληπτικά σφάλματα κώδικα των δορυφόρων
𝑠
και δεκτών 𝑏𝑟,𝑚 στις παραμέτρους της ιονόσφαιρας 𝐼𝑟,1
και τα σφάλματα
χρονομέτρων, για τις δύο πρώτες συχνότητες. Έχουμε έτσι:
𝑠
𝑏𝑚

𝑀

𝛿𝜏̃ 𝑟 = 𝛿𝜏𝑟 − 𝛿𝜏

𝑟𝑒𝑓

+ ∑ 𝛾1𝑚 (𝑏𝑟,𝑚 − 𝑏𝑚 𝑟𝑒𝑓 )

(5.13)

𝑚=1
𝑀
𝑠

𝑠

𝛿𝜏̃ = 𝛿𝜏 − 𝛿𝜏

𝑟𝑒𝑓

+ ∑ 𝛾1𝑚 (𝑏𝑚 𝑠 − 𝑏𝑚 𝑟𝑒𝑓 )

(5.14)

𝑚=1

Αντίστοιχα μετασχηματίζεται η παράμετρος της ιονοσφαιρικής καθυστέρησης:
𝑀

𝛪̃𝑟𝑠

=

𝛪𝑟𝑠

+ ∑ 𝛾2𝑚 (𝑏𝑟,𝑚 − 𝑏𝑚 𝑠 )

(5.15)

𝑚=1

Όπου 𝛾1𝑚 και 𝛾2𝑚 είναι τα στοιχεία της 1ης και 2ης σειράς και m στήλης του πίνακα
Λ-1 με:
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1
1

1
2
𝑞12
2
𝑞13
𝛬= 1
⋮
⋮
⋮
⋮
2
(1 𝑞1𝑀
𝑓

2
και 𝑞1𝑚
= (𝑓1 )

0
0

… 0
… 0

1
0
⋮
0

… 0
⋮
⋮
… 1)

(5.16)

2

𝑚

Με την παραμετροποίηση αυτή τα μεροληπτικά σφάλματα κώδικα δέκτη και
δορυφόρου δεν μπορούν να εκτιμηθούν, καθώς απορροφώνται από τις
εκτιμώμενες παραμέτρους των χρονομέτρων και της ιονοσφαιρικής καθυστέρησης
(Odijk, et al. 2016). Παρ’ όλα αυτά ο υπολογισμός τους μπορεί να πραγματοποιηθεί
από την 3η συχνότητα και μετά, όπως μπορεί να γίνει πχ. εισάγοντας τη συχνότητα
L5 του GPS.
Αναλόγως πρέπει να διαμορφώσουμε και τα biases φάσης δεκτών και
δορυφόρων, όπως παρακάτω:
𝑟𝑒𝑓
𝑟𝑒𝑓
𝛽̃𝑟,𝑚 = 𝛽𝑟,𝑚 − 𝛽𝑟𝑒𝑓,𝑚 + 𝑁𝑟,𝑚 − 𝑁𝑟𝑒𝑓,𝑚
𝑀

− ∑ 𝛾1𝑚 (𝑏𝑟,𝑚 − 𝑏𝑟𝑒𝑓,𝑚 )

(5.17)

𝑚=1
𝑀
2
+ ∑ 𝑞1𝑚
𝛾2𝑚 (𝑏𝑟,𝑚 − 𝑏𝑟𝑒𝑓,𝑚 )

Ɐ 𝑟 ≠ 𝑟𝑒𝑓, 𝑚

𝑚=1
𝑀
𝑠
𝛽̃𝑚

=

𝑠
𝛽𝑚

− 𝛽𝑟𝑒𝑓,𝑚 −

𝑠
𝑁𝑟𝑒𝑓,𝑚

− ∑ 𝛾1𝑚 (𝑏𝑚 𝑠 − 𝑏𝑟𝑒𝑓,𝑚 )
𝑚=1

(5.18)

𝑀
2
+ ∑ 𝑞1𝑚
𝛾2𝑚 (𝑏𝑚 𝑠 − 𝑏𝑟𝑒𝑓,𝑚 )

Ɐ 𝑠, 𝑚

𝑚=1

Τέλος, διαμορφώνουμε τις διαφορές των ακέραιων ασαφειών φάσης,
αφαιρώντας τις ασάφειες του δέκτη και του δορυφόρου αναφοράς, προκειμένου να
σχηματιστούν διπλές διαφορές, ώστε αργότερα να είναι δυνατή η αποκατάσταση
τους ως ακέραιοι αριθμοί (Integer Ambiguity Resolution).

𝑟𝑒𝑓
𝑟𝑒𝑓
𝑠
𝑠
𝑠
̃𝑟,𝑚
𝑁
= (𝑁𝑟,𝑚
− 𝑁𝑟,𝑚 ) − (𝑁𝑟𝑒𝑓,𝑚
− 𝑁𝑟𝑒𝑓,𝑚 ) Ɐ 𝑟, 𝑠 ≠ 𝑟𝑒𝑓, 𝑚
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(5.19)

Παρατηρούμε τώρα ότι έχουμε παραμετροποιήσει το μοντέλο των
παρατηρήσεών μας, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη του συστήματος, πλην όμως
με το κόστος ότι πλέον δεν εκτιμούμε τις απόλυτες τιμές των παραμέτρων, αλλά
μια μετασχηματισμένη μορφή τους, η οποία περιέχει την παρακάτω λεγόμενη Sbasis:
𝑟𝑒𝑓

𝑠
, 𝑁𝑟,𝑚 )
(𝛿𝜏 𝑟𝑒𝑓 , 𝑏𝑟,1 , 𝑏𝑟,2 , 𝑏1 𝑠 , 𝑏2 𝑠 , 𝛽𝑟𝑒𝑓,𝑚 , 𝑁𝑟𝑒𝑓,𝑚

Όπως τονίσαμε και προηγουμένως η S-basis αφορά μόνο τα biases κώδικα των
δύο πρώτων συχνοτήτων, ενώ το σύστημα έχει κοινό χρονόμετρο αναφοράς, το
𝛿𝜏 𝑟𝑒𝑓 .
Στο κομμάτι του χρήστη, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα τα
οποία παράγουμε από PPP-RTK χρήστες, πρέπει απαραιτήτως να εφαρμοστεί η
ίδια παραμετροποίηση, έτσι ώστε να έχει νόημα η χρήση των δεδομένων. Όπως
προαναφέραμε, η χρήση των αποτελεσμάτων σε μια διαφορετική
παραμετροποίηση απαιτεί χρήση κάποιου μετασχηματισμού μεταξύ των S-basis
που έχουν επιλεχθεί.

5.4 Καθορισμός Εκτιμώμενων Παραμέτρων
Κατόπιν της παραμετροποίησης που κάναμε, έχουμε φτάσει στο σύστημα
εξισώσεων:
𝑠
𝑝𝑟,𝑚
− 𝜌𝑟𝑠 =
2 ̃𝑠
𝑠
𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1 + 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑟 − 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑠 + 𝜂𝑟,𝑚
𝛢𝜈 𝑟 ≠ 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 ≠ 𝑟𝑒𝑓
𝑠
2
𝑠
𝑠
𝑚 𝑇 (𝐸𝑟 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚 𝐼̃𝑟,1 + 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑟
+ 𝜂𝑟,𝑚 𝛢𝜈 𝑟 ≠ 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 = 𝑟𝑒𝑓
=
𝑠
2
𝑠
𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚 𝐼̃𝑟,1 + 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑟 − 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑠 + 𝜂𝑟,𝑚
𝛢𝜈 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 ≠ 𝑟𝑒𝑓
𝑠
2
𝑠
𝑠
+ 𝜂𝑟,𝑚 𝛢𝜈 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 = 𝑟𝑒𝑓
{ 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚 𝐼̃𝑟,1 + 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑟
𝑠
𝜆𝑚 𝜑𝑟,𝑚
− 𝜌𝑟𝑠 =
2 ̃𝑠
= 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 − 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1
𝑠
𝑠
𝑠
̃𝑟,𝑚
𝑐𝛿𝜏̃𝑟 − 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑠 + 𝛽̃𝑟,𝑚 − 𝛽̃𝑚
+ 𝜆𝑚 𝑁
+ 𝜀𝑟,𝑚
𝑠
𝑠
𝑐𝛿𝜏̃ 𝑟
+ 𝛽̃𝑟,𝑚 − 𝛽̃𝑚
+ 𝜀𝑟,𝑚
+
𝑠
𝑠
𝑐𝛿𝜏̃𝑟 − 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑠
− 𝛽̃𝑚
+ 𝜀𝑟,𝑚
𝑠
𝑠
− 𝛽̃𝑚
+ 𝜀𝑟,𝑚
{𝑐𝛿𝜏̃𝑟

(5.20)

𝛢𝜈 𝑟 ≠ 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 ≠ 𝑟𝑒𝑓
𝛢𝜈 𝑟 ≠ 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 = 𝑟𝑒𝑓 (5.21)
𝛢𝜈 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 ≠ 𝑟𝑒𝑓
𝛢𝜈 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 = 𝑟𝑒𝑓

Θα καθορίσουμε τώρα τις παραμέτρους και τις παρατηρήσεις του μοντέλου μας,
για R αριθμό δεκτών που παρακολουθούν S αριθμό δορυφόρων. Οι εκτιμώμενες
παράμετροι θα είναι:
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1
𝑆
1
𝑆
𝑥 = (𝑇𝑧,1 , … , 𝑇𝑧,𝑅 , 𝑐𝛿𝜏̃1 , … , 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑅 , 𝑐𝛿𝜏̃ 1 , … , 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑆 , 𝐼̃1,1
, … 𝐼̃1,1
, … , 𝐼̃𝑅,1
, … 𝐼̃𝑅,2
,
1
𝑆
1
𝑆
𝛽̃1,1 , … , 𝛽̃𝑅,1 , 𝛽̃1,2 , … , 𝛽̃𝑅,2 , 𝛽̃1 , … , 𝛽̃1 , 𝛽̃2 , … , 𝛽̃2 ,
1
𝑆
1
𝑆
1
𝑆
1
𝑆 𝑇
̃1,1 , . . , 𝑁
̃1,1
̃𝑅,1
̃𝑅,1
̃1,2
̃1,2
̃𝑅,2
̃𝑅,2
𝑁
,…,𝑁
,…,𝑁
,𝑁
,…,𝑁
,…,𝑁
,…,𝑁
)

(5.22)

Κατά το σχεδιασμό προτιμήθηκε να εκτιμηθούν οι παράμετροι 𝑐𝛿𝜏̃𝑟 και 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑠 αντί
των 𝛿𝜏̃ 𝑟 και 𝛿𝜏̃ 𝑠 αντίστοιχα, προκειμένου ο πίνακας σχεδιασμού να έχει ως
συντελεστή το 1 (ή -1 αντίστοιχα) αντί της ταχύτητας του φωτός, γεγονός που θα
μπορούσε να δημιουργήσει υπολογιστικά προβλήματα.
Το διάνυσμα των παρατηρήσεων, κατόπιν της ενσωμάτωσης σε αυτό της
γεωμετρικής απόστασης, θα είναι πλέον:
𝑧 = (𝑝11,1 − 𝜌11 , … , 𝑝𝑆1,1 − 𝜌𝑆1 , … , 𝑝1𝑅,1 − 𝜌1𝑅 , … , 𝑝𝑆𝑅,1 − 𝜌𝑆1 ,
1
𝑆
1
𝑆
𝑝1,2
− 𝜌11 , … , 𝑝1,2
− 𝜌1𝑆 , … , 𝑝𝑅,2
− 𝜌𝑅1 , … , 𝑝𝑅,2
− 𝜌𝑅𝑆 ,

𝑆
𝑆
1
1
𝜆1 𝜑1,1
− 𝜌11 , … , 𝜆1 𝜑1,1
− 𝜌1𝑠 , … , 𝜆1 𝜑𝑅,1
− 𝜌𝑅1 , … , 𝜆1 𝜑𝑅,1
− 𝜌𝑅𝑠 ,

(5.23)

𝑆
𝑆
1
1
𝜆2 𝜑1,2
− 𝜌11 , … , 𝜆2 𝜑1,2
− 𝜌1𝑠 , … , 𝜆2 𝜑𝑅,2
− 𝜌𝑅1 , … , 𝜆2 𝜑𝑅,2
− 𝜌𝑅𝑠 )

5.5 Εκτίμηση Μέσω Φίλτρου Kalman
Κατόπιν χρησιμοποιήσαμε ένα φίλτρο Kalman (Kalman 1960), προκειμένου να
υπολογιστούν οι τιμές των παραμέτρων ανά εποχή, για τις δύο πρώτες συχνότητες
του GPS, των δεκτών μονίμων σταθμών που συμμετέχουν στο δίκτυό μας. Ο
περιορισμός στις δύο συχνότητες δεν είναι υποχρεωτικός βάσει της μεθοδολογίας
που ακολουθήσαμε. Είναι όμως προτιμότερη προσέγγιση στην παρούσα φάση
καθώς η εισαγωγή της 3ης συχνότητας, ή άλλων συστημάτων αυξάνει την
πολυπλοκότητα της μοντελοποίησης, γεγονός που κρίθηκε σκόπιμο να
αποφευχθεί στην παρούσα εργασία.
Στην εφαρμογή ενός φίλτρου Kalman μπορούν να διακριθούν οι εξής φάσεις:
1.
2.
3.
4.

Αρχικοποίηση
Πρόβλεψη
Ανανέωση
Εκτίμηση

Ακολουθεί η θεωρητική διαμόρφωση των αντίστοιχων εξισώσεων, την οποία
ακολουθήσαμε και στην εφαρμογή μας.
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5.5.1

Αρχικοποίηση

Κατά την αρχικοποίηση εκτελούμε μια εκτίμηση μέσω ΜΕΤ, ώστε να
προσδιορίσουμε κάποιες αρχικές τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων, που θα μας
χρειαστούν κατά την εφαρμογή του φίλτρου. Καθώς όμως οι παρατηρήσεις προς
κάποιους δορυφόρους δεν είναι διαθέσιμες, όταν οι δορυφόροι βρίσκονται κάτω
από τον ορίζοντα, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή σε όλο το μέγεθος του πίνακα
σχεδιασμού 𝐻𝑛 , επομένως διαμορφώσαμε ένα πίνακα σχεδιασμού 𝐻𝑣 , ο οποίος
αφορά μόνο τους κοινούς ορατούς δορυφόρους από όλους τους δέκτες.
Έχουμε λοιπόν το μοντέλο παρατηρήσεων:
𝑧𝑣 = 𝐻𝑣 𝑥𝑣 + 𝜀𝑣

(5.24)

όπου 𝑧𝑣 και 𝑥𝑣 είναι το υποσύνολο του διανύσματος των παρατηρήσεων το οποίο
έχει πραγματικές τιμές (δηλαδή έχει καταγράψει παρατηρήσεις από τους ορατούς
δορυφόρους) και το ελαττωμένο αντίστοιχα διάνυσμα εκτιμώμενων παραμέτρων.
Η εκτίμηση 𝑥̂𝑣 λοιπόν, μέσω ΜΕΤ, των καλύτερων τιμών των παραμέτρων 𝑥𝑣 ,
και ο πίνακας διασποράς – συνδιασποράς της 𝛴𝑥̂ , θα είναι αντίστοιχα:
𝑥̂𝑣 = (𝛨𝑣𝑇 𝛴𝑧−1
𝛨𝑣 )−1 𝛨 𝑇 𝛴𝑧−1 𝑧
𝑣
𝛴𝑥̂ =

(𝛨𝑣𝑇 𝛴𝑧−1
𝛨𝑣 )−1
𝑣

(5.25)
(5.26)

όπου 𝛴𝑧 είναι ο διαγώνιος πίνακας διασποράς – συνδιασποράς των
παρατηρήσεων του οποίου τα στοιχεία της κύριας διαγώνιου είναι τα τετράγωνα
των τυπικών αποκλίσεων.

5.5.2

Πρόβλεψη

Η προβλεπόμενη για τη χρονική στιγμή i τιμή του διανύσματος των εκτιμώμενων
παραμέτρων x, θα είναι:
+
𝑥̂𝑖− = 𝛷𝑖 𝑥̂𝑖−1
+ 𝑤𝑖

(5.27)

+
όπου 𝑥𝑖−1
είναι η a posteriori εκτίμηση της καλύτερης τιμής των παραμέτρων της i1 χρονικής στιγμής, 𝛷𝑖 ο πίνακας μετάβασης και 𝑤𝑖 το διάνυσμα θορύβου. Για τους
σκοπούς της εργασίας, και μιας και η αλλαγή της κατάστασης τους συστήματος
από τη μία χρονική στιγμή στην άλλη είναι ομαλή, ο πίνακας 𝛷𝑖 θεωρήθηκε
μοναδιαίος.
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Καθώς χρειαζόμαστε την a posteriori εκτίμηση της καλύτερης τιμής των
παραμέτρων της i-1 χρονικής στιγμής, είναι φανερό για ποιον λόγο απαιτήθηκε η
αρχική εκτίμηση μέσω ΜΕΤ. Φυσικά, για να συμβαδίσουν οι διαστάσεις των
πινάκων στα επόμενα βήματα, τα οποία αφορούν το σύνολο των παραμέτρων, και
όχι μόνο αυτές για τις οποίες αρχικά υπάρχουν διαθέσιμες παρατηρήσεις,
επεκτείνουμε τον πίνακα, εισάγοντας τις αντίστοιχες παραμέτρους, για τις οποίες,
μιας και δεν υπάρχει άλλη πληροφορία, μπορεί να επιλεχθεί μια αυθαίρετη αρχική
τιμή. Παράλληλα όμως πρέπει να καθοριστεί ανάλογο βάρος στον πίνακα 𝛴𝑧 , ώστε
το φίλτρο να λαμβάνει ως μικρής ακριβείας τις τιμές των παρατηρήσεων και να
εμπιστεύεται περισσότερο τις τιμές του μοντέλου για τις παρατηρήσεις αυτές.
Ο πίνακας διασποράς – συνδιασποράς της πρόβλεψης της κατάστασης θα
είναι:
𝛴𝑥̂𝑖− = 𝛷𝑖 𝛴𝑥̂ + 𝛷𝑖𝑇 + 𝛴𝑥
(5.28)
𝑖−1

Όπου 𝛴𝑥 είναι ο πίνακας διασποράς – συνδιασποράς του θορύβου, ο οποίος
κατασκευάστηκε βάσει των τιμών του Πίνακα 2:
Παράμετροι
𝛿𝜏̃ 𝑟

Τιμές 𝜮𝒙
1m

𝛿𝜏̃ 𝑠
𝑇𝑧,𝑟
𝑠
𝐼̃𝑟,𝑚

1m
0.002 m
0.02 m

𝛽̃𝑟,𝑚
𝑠
𝛽̃𝑚

0.001 m
0.001 m

Πίνακας 5.2: Τιμές Πίνακα διασποράς θορύβου 𝜮𝒙

Καθώς μεταξύ των σφαλμάτων των χρονομέτρων και μεταξύ των μεροληπτικών
σφαλμάτων δεκτών και δορυφόρων υπάρχουν συσχετίσεις, οι αντίστοιχες τιμές
στον πίνακα θορύβου διαμορφώνονται σύμφωνα με τις Εξ. 5.29 και 5.30 (Psychas
2017).
2
𝛴𝑥,𝛿𝜏̃𝑟 ,𝛿𝜏̃𝑟 = 𝛢𝜎𝛿𝜏
̃𝑟
2
{ 𝛴𝑥,𝛿𝜏̃𝑠 ,𝛿𝜏̃𝑠 = 𝛢𝜎𝛿𝜏
̃𝑠
2
𝛴𝑥,𝛿𝜏̃𝑟 ,𝛿𝜏̃𝑠 = 𝛣𝜎𝛿𝜏̃𝑠

(5.29)

𝛴𝑥,𝛽̃𝑟,𝑚,𝛽̃𝑟,𝑚 = 𝛢𝜎𝛽̃2𝑟,𝑚
2
𝑠 ,𝛽
𝑠 = 𝛢𝜎̃ 𝑠
𝛴𝑥,𝛽̃𝑚
̃𝑚
𝛽𝑚
𝑠 =
{ 𝛴𝑥,𝛽̃𝑟,𝑚,𝛽̃𝑚
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𝛣𝜎𝛽̃2𝑟,𝑚

(5.30)

Όπου

5.5.3

2 1 … 1
1 ⋱ ⋱ 1
𝛢=(
)
⋮ ⋱ ⋱ ⋮
1 … 1 2

(5.31)

−1 ⋯
𝛣=( ⋮
⋱
−1 ⋯

(5.32)

−1
⋮ )
−1

Ανανέωση

Στο επόμενο βήμα ανανεώνεται το διάνυσμα των παρατηρήσεων και
υπολογίζεται και η αντίστοιχη αβεβαιότητα ανανέωσης 𝑆𝑧 :
𝑧̃𝑖 = 𝑧𝑖 − 𝐻𝑖 𝑥̂𝑖−

(5.33)

𝐻𝑖 𝛴𝑥̂𝑖− 𝐻𝑖𝑇

(5.34)

𝑆𝑧 =

+ 𝛴𝑧𝑖

Υπολογίζεται στη συνέχεια ο πίνακας κέρδους 𝛫𝑖 :
𝛫𝑖 = 𝛴𝑥̂𝑖− 𝐻𝑖𝑇 𝑆𝑧−1

5.5.4

(5.35)

Εκτίμηση

Εκτιμάται, τέλος, η a posteriori εκτίμηση των παραμέτρων 𝑥̂𝑖+ μαζί με τον
αντίστοιχο πίνακα διασποράς – συνδιασποράς της:

𝛴𝑥̂ +
𝑖

𝑥̂𝑖+ = 𝑥̂𝑖− − 𝐾𝑖 𝑧̃𝑖
= (1 − 𝐾𝑖 𝐻𝑖 )𝛴𝑥̂𝑖− (1 − 𝐾𝑖 𝐻𝑖 )𝛵 + 𝐾𝑖 𝛴𝑧𝑖 𝛫𝜄𝛵

(5.36)
(5.37)

Έχοντας τις τιμές αυτές, είμαστε έτοιμοι να τις εισάγουμε ξανά στο φίλτρο, ως
τιμές της κατάστασης i-1.

5.6 Αποκατάσταση Ακέραιων Ασαφειών Φάσης
Με τη διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει μέχρι στιγμής, δεν έχουμε λάβει
υπόψη μας το γεγονός ότι οι εκτιμώμενες ασάφειες φάσης είναι ακέραιοι αριθμοί.
Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται είναι αρχικά οι παράμετροι των ασαφειών
να συνορθώνονται μαζί με τις λοιπές παραμέτρους, όπως έχουμε κάνει έως τώρα.
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Στη συνέχεια εισάγεται ένας μετασχηματισμός, έστω J : n → n , ο οποίος
αντιστοιχεί τις τιμές των ασαφειών φάσης που ανήκουν στο σύνολο των
πραγματικών αριθμών στις αντίστοιχες ακέραιες τιμές τους.
̌ = 𝐽 (𝛮
̂)
𝛮

(5.38)

Όπως είδαμε, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορούν να ακολουθηθούν για
τον προσδιορισμό των ακέραιων ασαφειών. Από τις πιο ακριβείς θεωρείται η
μέθοδος LAMBDA (P. Teunissen 1995), με χρήση αντίστοιχου κώδικα Python
(Psychas, Verhagen και Teunissen 2019) ο οποίος χορηγείται δωρεάν από το
Πανεπιστήμιο του DELFT της Ολλανδίας (Delft University of Technology).
Μπορούμε τώρα, μέσω της διαφοράς μεταξύ ακέραιων και πραγματικών τιμών
των ακέραιων ασαφειών, να επανυπολογίσουμε και τις λοιπές παραμέτρους.
−1 ̂
̌
𝑥̌𝑏 = 𝑥̂𝑏 − 𝑄𝑥̂𝑏𝛮̂ 𝑄𝛮
̂𝛮
̂ (𝛮 − 𝛮 )

(5.39)

Όπου 𝑥𝑏 είναι οι τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων, πλην των ακέραιων
ασαφειών, και Q οι αντίστοιχοι πίνακες μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας.
Η παραπάνω διαδικασία θεωρητικά απαιτείται να γίνει μόνο μία φορά, καθώς οι
ακέραιες ασάφειες φάσης θεωρούνται σταθερές στον χρόνο. Προτιμάται όμως να
επανυπολογίζονται σε κάθε χρονικό βήμα, καθώς μπορεί να υπεισέλθουν
σφάλματα υπολογισμού, απώλειες κύκλων, κ.ά.

5.7 Τμήμα Χρηστών
Ένας χρήστης που θέλει να χρησιμοποιήσει τα παραγόμενα από τη συνόρθωση
του δικτύου προϊόντα θα πρέπει να εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο με αυτό που
χρησιμοποιήσαμε στο δίκτυό μας, με τους ίδιος γραμμικούς συνδυασμούς μεταξύ
των παραμέτρων, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις εκτιμώμενες παραμέτρους του
δικτύου για βελτίωση του προσδιορισμού της θέσης του.
Στόχος μας είναι να παρέχουμε στον χρήστη ορισμένες από τις εκτιμώμενες
παραμέτρους, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί προσδιορισμός θέσης με ένα μόνο
δέκτη από τον χρήστη. Βεβαίως οι εκτιμώμενες παράμετροι θα εμπεριέχουν την
απορροφηθείσα S-basis, όπως δείξαμε προηγουμένως, αλλά θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τον χρήστη, με την προϋπόθεση ότι αυτός εφαρμόζει την
ίδια επιλογή S-basis.
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Στο γενικότερο πνεύμα της παροχής παραμέτρων του δικτύου στους χρήστες,
έχουν προταθεί διάφορες υλοποιήσεις, με στόχο την τελική επίτευξη μιας PPPRTK μεθόδου, βλ. (D. Psychas 2017, Odijk, et al. 2016, Henkel, et al. 2018).
Στην περίπτωσή μας έχουμε θεωρήσει ότι οι εξισώσεις παρατήρησης του
χρήστη (επισημαίνονται με το δείκτη r = u) έχουν γραμμικοποιηθεί ως προς τη θέση
του δέκτη του χρήστη, έχουν διορθωθεί ως προς τη θέση του κέντρου φάσης της
κεραίας του δέκτη (PCO, PCV, βλ. κεφ. 2.4.5), ενώ έχει γίνει εξάλειψη και των
σφαλμάτων λόγω των γήινων παλιρροιών και πολυκλαδικής ανάκλασης. Έχουμε
καταλήξει λοιπόν στις παρακάτω εξισώσεις παρατήρησης, που είναι ανάλογες των
(5.5) και (5.6):
𝑠
𝜌𝑢

𝑠
2
𝑠
𝑝𝑢,𝑚
=⏞
𝑒⃗𝑢𝑠 (𝑥⃗𝑢 − 𝑥⃗ 𝑠 ) + 𝑐(𝛿𝜏𝑢 − 𝛿𝜏 𝑠 ) + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑢𝑠 )𝑇𝑧,𝑢 + 𝑞1𝑚
𝐼𝑢,1
𝑠
𝑠
+ 𝑏𝑢,𝑚 − 𝑏𝑚
+ 𝜂𝑢,𝑚
Ɐ m, s

(5.40)

𝑠
𝜌𝑢

𝑠
2
𝑠
𝜆𝑚 𝜑𝑢,𝑚
=⏞
𝑒⃗𝑢𝑠 (𝑥⃗𝑢 − 𝑥⃗ 𝑠 ) + 𝑐(𝛿𝜏𝑢 − 𝛿𝜏 𝑠 ) + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑢𝑠 )𝑇𝑧,𝑢 − 𝑞1𝑚
𝐼𝑢,1
𝑠
𝑠
𝑠
+ 𝜆𝑚 (𝑁𝑢,𝑚
+ 𝛽𝑢,𝑚 − 𝛽𝑚
) + 𝜀𝑢,𝑚
Ɐ m, s
𝑠

(5.41)

𝑠

όπου 𝑒⃗ 𝑢 είναι το διάνυσμα θέσης δέκτη του χρήστη – δορυφόρου, 𝑥⃗⃗ είναι η θέση
του δορυφόρου και 𝑥⃗⃗𝑢 η θέση του δέκτη του χρήστη.
Ο χρήστης μέσω της εφαρμογής συνόρθωσης του δικτύου μας, θα λάβει τις
τιμές των σφαλμάτων χρονομέτρων δορυφόρων 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑠 και μεροληπτικών
𝑠
σφαλμάτων φάσης δορυφόρων 𝛽̃𝑚
(οι οποίες, θυμίζουμε, έχουν απορροφήσει την
S-basis). Τις τιμές αυτές θα αφαιρέσει στη συνέχεια από τις παρατηρήσεις του,
προκειμένου να απαλειφθούν από τις εξισώσεις παρατήρησης (5.39) και (5.40). Οι
𝑠
𝑠
εξισώσεις παρατήρησης 𝑝̃𝑢,𝑚
και 𝜆𝑚 𝜑̃𝑢,𝑚
, με την εφαρμογή της παραμετροποίησης,
μέσω της S-basis που προαναφέραμε, και με την αφαίρεση των παρεχόμενων
μέσω του δικτύου παραμέτρων, θα έχουν την ακόλουθη μορφή:
2 ̃𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
𝑝̃𝑢,𝑚
= 𝑝𝑢,𝑚
+ 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑠 = 𝑒⃗𝑢𝑠 𝑥⃗𝑢 + 𝑐𝛿𝜏̃𝑢 + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑢𝑠 )𝑇𝑧,𝑢 + 𝑞1𝑚
𝐼𝑢,1 + 𝜂𝑢,𝑚

(5.42)

𝑠
𝑠
𝑠
𝜆𝑚 𝜑̃𝑢,𝑚
= 𝜆𝑚 𝜑𝑢,𝑚
+ 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑠 + 𝜆𝑚 𝛽̃𝑚
2 ̃𝑠
𝑠
𝑠
̃𝑢,𝑚
= 𝑒⃗𝑢𝑠 𝑥⃗𝑢 + 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑢 + 𝑚 𝑇 (𝐸𝑢𝑠 )𝑇𝑧,𝑢 − 𝑞1𝑚
𝐼𝑢,1 + 𝜆𝑚 (𝑁
+ 𝛽̃𝑢,𝑚 ) + 𝜀𝑢,𝑚

(5.43)

(προσέχουμε ότι οι παρεχόμενες παράμετροι στις αρχικές εξισώσεις παρατήρησης
έχουν αρνητικό πρόσημο, γι’ αυτό προκύπτει το θετικό πρόσημο στις Εξ. 5.42 και
5.43).
Γίνεται κατανοητό πλέον ότι μπορούν να διαχωριστούν οι παράμετροι των
μεροληπτικών σφαλμάτων φάσης δεκτών και δορυφόρων από την παράμετρο των
ακέραιων ασαφειών, καθώς τα μεν biases φάσης δορυφόρων έχουν προσδιοριστεί
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και διατεθεί από το δίκτυο (βλ. εξ 5.42), ενώ έχουν απαλειφθεί και οι ασάφειες του
δορυφόρου αναφοράς (τις έχουν απορροφήσει τα biases φάσης και οι λοιπές
ασάφειες φάσης, βλ. εξ. 5.17, 5.18 και 5.19).
Η δε πλάγια ιονοσφαιρική καθυστέρηση, έχοντας απορροφήσει βέβαια τις
παραμέτρους των biases κώδικα (εξ. 5.15), μπορεί να προσδιοριστεί από τον
χρήστη με χωρική παρεμβολή.
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6
Παράδειγμα Εφαρμογής Δυνατοτήτων
Ιστοσελίδας
6.1 Γενικά
Στην ακόλουθη ενότητα, παρουσιάζουμε ενδεικτικά χρήσεις της ιστοσελίδας,
όπου αναδεικνύονται οι δυνατότητές της, η χρηστικότητα που μπορεί να έχει για
τον κάθε επισκέπτη, ενώ δίνεται και μια εικόνα του σχεδιασμού της, ο οποίος, σε
κάθε περίπτωση, πραγματοποιήθηκε δίνοντας βαρύτητα στις λειτουργίες
πρωτίστως, και δευτερευόντως στην αισθητική της.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην εφαρμογή προσδιορισμού μεροληπτικών
σφαλμάτων φάσης και ατμοσφαιρικών διορθώσεων που αναπτύχθηκε και μπορεί
να ανακτηθεί μέσω της ιστοσελίδας, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος ανάπτυξής
της και οι δυνατότητές της, μιας και αποτελεί πιο σύνθετη εφαρμογή από τις λοιπές
που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, ενώ απαιτεί και μεγαλύτερη παρέμβαση από
την πλευρά του χρήστη.

6.2 Λήψη Δεδομένων
Στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας μπορεί ο χρήστης να βρει, για την
ημερομηνία που επιθυμεί, συνδέσμους για τα σχετικά αρχεία των μονίμων
σταθμών των διαφόρων δικτύων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν συμπεριληφθεί
σύνδεσμοι για τα ακόλουθα παγκόσμια και περιφερειακά κέντρα δεδομένων και
δίκτυα μονίμων σταθμών:
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Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI)
National Geographic Institute of France (IGN)
European Space Agency (ESA)
Scripps Orbit and Permanent Array Center (SOPAC)
Crustal Dynamics Data Information System (CCDIS)
Dutch Permanent GNSS Array - TU Delft (DPGA)
Δίκτυο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (NOANET)
Italian Space Agency’s Space Geodesy Center “Giuseppe Colombo”
(ASI/CGS)

Έτσι, ο χρήστης, εφόσον επιθυμεί να κατεβάσει δεδομένα, μπορεί να επιλέξει
την ανάλογη ημερομηνία από τη σχετική εφαρμογή του ημερολογίου και αφού
υποβάλει την ημερομηνία στη σελίδα, οι σύνδεσμοι θα τον οδηγήσουν στο
αντίστοιχο path των ftp servers του κάθε δικτύου μονίμων σταθμών που θα
επιλέξει.
Όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, επιλέχθηκε η επιθυμητή ημερομηνία και
πραγματοποιήθηκε λήψη των σχετικών δεδομένων παρατηρήσεων από το δίκτυο
του πανεπιστημίου Delft, και τροχιών ακριβείας από το κέντρο δεδομένων CCDIS
της IGS.

Εικόνα 6.1: Επιλογή ημερομηνίας στο περιβάλλον της ιστοσελίδας
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Εικόνα 6.2: Σύνδεσμοι ιστοσελίδας για το δίκτυο μονίμων σταθμών του πανεπιστημίου
Delft

6.3 Ανέβασμα δεδομένων και αυτοματοποιημένη εκτέλεση ποιοτικού ελέγχου
Στο σχετικό πεδίο ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει το σύνολο των αρχείων που
επιθυμεί σε ένα συμπιεσμένο αρχείο. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται προσωρινά
στο server σε ειδικό φάκελο («media») που έχουμε ορίσει κατά τον σχεδιασμό της
ιστοσελίδας.

Εικόνα 6.3: Πεδίο ανεβάσματος (upload) συμπιεσμένων αρχείων χρήστη

Επιλέγοντας
από
το
header
«Preprocessing/QC
Preprocessing»,
μεταφερόμαστε στο πεδίο όπου τα αρχεία μας έχουν αποσυμπιεστεί αυτόματα,
ενώ παρουσιάζονται συνοπτικά για λόγους ελέγχου. Μπορούμε πλέον να
επιλέξουμε για ποιο ή ποια αρχεία παρατηρήσεων θέλουμε να εκτελέσουμε
ποιοτικό έλεγχο, μέσω του CLI προγράμματος TEQC, το οποίο εκτελείται στην
πλευρά του server.
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Εικόνα 6.4: Πεδίο ποιοτικού ελέγχου αρχείων χρήστη

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στη συνέχεια μέσω e-mail στον χρήστη, σε
ένα συμπιεσμένο αρχείο. Καθώς η ιστοσελίδα βρίσκεται σε λειτουργία σε ένα
τοπικό server, προκειμένου να δοκιμάσουμε τη λειτουργικότητα της αποστολής
των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες δημιουργήσαμε τοπικά
έναν smpt server, εισάγοντας το αντίστοιχο port που αναθέσαμε στον server στις
ρυθμίσεις της ιστοσελίδας μας (settings.py).

Εικόνα 6.5: Μήνυμα επιτυχούς εκτέλεσης του ποιοτικού ελέγχου

Εικόνα 6.6: Επιβεβαίωση αποστολής του e-mail των αποτελεσμάτων στον smpt server
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6.4 Ενδεικτικός προσδιορισμός μέσω PPP με χρήση του RTKLIB στην πλευρά
του server
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εκτελέσει κάποια από τις κλασσικές
μεθόδους προσδιορισμού θέσης με μετεπεξεργασία των παρατηρήσεων, μπορεί
να μεταβεί στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας.
Με εισαγωγή των κατάλληλων αρχείων που έχει ήδη ανεβάσει στο server και
λοιπών στοιχείων όπως συντεταγμένες βασικού σταθμού, δίνεται η δυνατότητα
εκτέλεσης προσδιορισμού θέσης, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του RTKLib
(Takasu 2012), στην πλευρά του server.

Εικόνα 6.7: Πεδίο μετεπεξεργασίας δεδομένων

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στο χρήστη με e-mail και σε αυτή την
περίπτωση, στα πρότυπα των αντίστοιχων υπηρεσιών μεγάλων γεωδαιτικών
οργανισμών (πχ CSRS-PPP).

6.5
Ενδεικτικός προσδιορισμός μεροληπτικών σφαλμάτων και ατμοσφαιρικών
δεδομένων (ιονόσφαιρας, τροπόσφαιρας) μέσω δεδομένων δικτύου μονίμων
σταθμών GNSS

6.5.1

Γενικά

Θα αναλύσουμε σε αυτό το σημείο μια ενδεικτική συνόρθωση δεδομένων ενός
δικτύου μονίμων σταθμών, για τον προσδιορισμό biases φάσης, καθώς και
διορθώσεων ιονόσφαιρας και τροπόσφαιρας.
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Ο χρήστης έχει λάβει, μέσω της ιστοσελίδας, τα απαραίτητα δεδομένα μονίμων
σταθμών της περιοχής που επιθυμεί να προσδιορίσει τιμές μεροληπτικών
σφαλμάτων φάσης δεκτών και δορυφόρων, καθώς και τις ατμοσφαιρικές
διορθώσεις, τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει στην πλευρά του χρήστη πλέον, για
προσδιορισμό τους σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή ενδιαφέροντος.
Έχοντας πλέον διαθέσιμα τα RINEX αρχεία παρατηρήσεων τεσσάρων μόνιμων
σταθμών («apel», «delf», «ijmu», «vlis») από το δίκτυο του πανεπιστημίου DELFT,
με τις θέσεις τους, όπως στον Πίνακα 1, για την 7 η Νοεμβρίου 2018 (DOY 311),
καθώς και το αρχείο τροχιών ακριβείας «esa20263.sp3», της IGS, μπορούμε να
προχωρήσουμε στην περιγραφή ενός προσδιορισμού των απαιτούμενων
στοιχείων biases και ατμοσφαιρικών διορθώσεων.
Σταθμός
APEL
DELF
IJMU
VLIS

X (m)
3895237.071
3924687.702
3882053.273
3975805.224

Y (m)
406814.318
301132.766
309346.206
249950.083

Z (m)
5017378.059
5001910.775
5034330.226
4964446.088

Πίνακας 6.1: Συντεταγμένες Μονίμων Σταθμών Δικτύου DELFT

Εικόνα 6.8: Μόνιμοι Σταθμοί Δικτύου DELFT
(Πηγή: gnss1.tudelft.nl/dpga/)

Κατά τη συνόρθωση των δεδομένων επιλέχθηκε να διατηρηθούν μόνο τα
δεδομένα GPS, για απλοποίηση του μοντέλου, καθώς η εισαγωγή επιπλέον
συστημάτων αυξάνει κατά πολύ την περιπλοκότητα του μοντέλου που πρέπει να
διαμορφωθεί. Η μέθοδος βεβαίως μπορεί να επεκταθεί και σε δεδομένα λοιπών
συστημάτων, με τον προσδιορισμό του κατάλληλου μοντέλου.
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Λόγω της πολυπλοκότητας των συνορθώσεων προέκυψε η δημιουργία ενός
script, το οποίο αφενός διαθέτει πλήθος παραμέτρων που μπορούν να
μεταβληθούν ώστε να βελτιστοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα και αφετέρου, λόγω
του υπολογιστικού φόρτου, απαιτούνται αρκετά λεπτά ώστε να ολοκληρώσει τους
υπολογισμούς. Γι’ αυτόν τον λόγο επιλέχθηκε να μη γίνεται η εκτέλεσή του στην
πλευρά του server καθώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αιτήματος κάποιου
επισκέπτη της σελίδας για χρήση της εν λόγω υπηρεσίας ο server θα
απορροφούσε πόρους από τα αιτήματα των λοιπών χρηστών με αποτέλεσμα τη
δυσλειτουργία της ιστοσελίδας.
Αντ’ αυτού, και δεδομένου ότι η εν λόγω υπηρεσία απευθύνεται σε πιο
προχωρημένους χρήστες, επιλέχθηκε να διατίθεται ο κώδικας στο αποθετήριο
Github, ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να τον προσαρμόσει στις δικές του
ανάγκες για βέλτιστη εξεύρεση των μεροληπτικών σφαλμάτων φάσης και
δεδομένων ιονόσφαιρας. Η πιθανή βελτίωσή του δε από κάποιον χρήστη θα
προσφέρει επιπλέον εργαλεία στην επιστημονική κοινότητα προς την πλήρη
εφαρμογή της μεθόδου PPP-RTK.

6.5.2

Προεπεξεργασία

6.5.2.1

Τύποι Δεδομένων, αφαίρεση SVN 049

Όπως είναι γνωστό, από τη γενιά δορυφόρων Block IIR-M διατίθεται από την
υπηρεσία του GPS το νέο πολιτικό σήμα L2C, και από τη γενιά Block IIF και έπειτα
το αεροναυτικό σήμα στη συχνότητα L5 (1176.45 MHz), ενώ όλοι οι δορυφόροι
συνεχίζουν να εκπέμπουν το σήμα C/A στην L1 συχνότητα, καθώς και τα
κρυπτογραφημένα P σήματα στις L1 και L2 συχνότητες.
Μία ανάλυση των δεδομένων των δεκτών μας, μέσω του TEQC μας δίνει την
παρακάτω εικόνα, από άποψη διαθέσιμων δεδομένων παρατηρήσεων ανά τύπο
σήματος.
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Εικόνα 6.9: Διαθέσιμα δεδομένα σταθμού
«apel»

Εικόνα 6.10: Διαθέσιμα δεδομένα
σταθμού «delf»

Εικόνα 6.11: Διαθέσιμα δεδομένα
σταθμού «ijmu»

Εικόνα 6.12: Διαθέσιμα δεδομένα
σταθμού «vlis»

Μια πρώτη ερμηνεία των δεδομένων δείχνει ότι μόνο ο σταθμός delf καταγράφει
δεδομένα σήματος P2. Επομένως ο συγκεκριμένος τύπος σήματος πρέπει να
αφαιρεθεί. Επίσης παρατηρούμε ότι δεν καταγράφουν όλοι οι σταθμοί δεδομένα
για τον δορυφόρο G04, γεγονός το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίσει
εξαρχής μιας και μιλάμε για αρχεία 24ωρων παρατηρήσεων. Επομένως θεωρητικά
θα έπρεπε να είναι ορατοί όλοι οι δορυφόροι σε κάποιο χρονικό διάστημα.
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Πράγματι, ο δορυφόρος G04 (SVN049) είναι γνωστό ότι αντιμετώπιζε προβλήματα
λειτουργίας (Hauschild, Montenbruck, et al. 2012, Thoelert, et al. 2012), κατά τη
χρονική περίοδο που έγινε η καταγραφή των δεδομένων και μέχρι την
αντικατάστασή του στις 13 Ιανουαρίου 2020 (NAVCEN 2020).
Χρησιμοποιώντας το module teqcplot της Python, μπορούμε να εξάγουμε
χρήσιμα γραφήματα για τα δεδομένα μας, μέσω των αρχείων ποιοτικής ανάλυσης
που έχει εξάγει το εργαλείο teqc.
Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε την ορατότητα των πρώτων 10
δορυφόρων για τον σταθμό «vlis», καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προτιμήθηκε
να μην εισαχθεί το σύνολο των διαθέσιμων δορυφόρων, για λόγους ευκρίνειας.

Εικόνα 6.13: Γωνίες ύψους των δορυφόρων G01 έως G11 (πλην του G04) κατά τη διάρκεια
της ημέρας για τον σταθμό vlis

Ακολούθως, εισάγουμε το σχετικό αρχείο του teqc που αφορά το σφάλμα
πολυκλαδικής ανάκλασης, προκειμένου να γίνει κατανοητή η επίδραση του εν
λόγω σφάλματος, ιδιαιτέρως σε χαμηλές γωνίες ύψους. Παρατίθενται τα
αποτελέσματα για τους τέσσερις σταθμούς οι οποίοι αποτελούν στη συγκεκριμένη
περίπτωσή το δίκτυό μας.
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Εικόνα 6.14: Γωνίες ύψους των δορυφόρων G01 έως G11 (πλην του G04) κατά τη διάρκεια
της ημέρας, με πληροφορία σφάλματος multipath για τον σταθμό apel

Εικόνα 6.15: Γωνίες ύψους των δορυφόρων G01 έως G11 (πλην του G04) κατά τη διάρκεια
της ημέρας, με πληροφορία σφάλματος multipath για τον σταθμό delf

Εικόνα 6.16: Γωνίες ύψους των δορυφόρων G01 έως G11 (πλην του G04) κατά τη διάρκεια
της ημέρας, με πληροφορία σφάλματος multipath για τον σταθμό ijmu
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Εικόνα 6.17: Γωνίες ύψους των δορυφόρων G01 έως G11 (πλην του G04) κατά τη διάρκεια
της ημέρας, με πληροφορία σφάλματος multipath για τον σταθμό vlis

Εικόνα 6.18: Διαθεσιμότητα δορυφόρων G01 έως G11 (πλην του G04) κατά τη διάρκεια της
ημέρας για τον σταθμό vlis, με πληροφορία multipath

Παρατηρούμε σε πρώτη φάση, την ισχυρή επίδραση του σφάλματος
πολυκλαδικής ανάκλασης σε χαμηλές γωνίες ύψους, γεγονός που δικαιολογεί τη
χρήση μάσκας αποκοπής, συνήθως της τάξεως των 10 ο για την πλειοψηφία των
εφαρμογών εντοπισμού ακριβείας. Ειδικότερα για τον σταθμό vlis παρατίθεται και
το γράφημα διαθέσιμων δεδομένων των δορυφόρων G01 έως G11, όπου φαίνεται
η αυξημένη παρουσία του εν λόγω σφάλματος στην αρχή και στο τέλος των
παρατηρήσεων, όπου οι δορυφόροι είναι σε χαμηλές γωνίες ύψους.
Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε την μεγάλη διαφορά σε ποιότητα
σήματος του σταθμού delf, ο οποίος είναι ο μόνος από τους τέσσερις σταθμούς
που είναι ενταγμένος στο δίκτυο της IGS, το οποίο έχει πιο αυστηρά ποιοτικά
πρωτόκολλα για τους μόνιμους σταθμούς του.
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Επιπλέον, με χρήση του teqcplot.py, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα λοιπά
αρχεία ελέγχου ποιότητας που έχουν παραχθεί από το TEQC, για να εκτελέσουμε
μια ποιοτική αξιολόγηση των δεδομένων μας. Παραθέτουμε για λόγους σύγκρισης
τις πληροφορίες ιονοσφαιρικής καθυστέρησης, 1ης παραγώγου της ιονοσφαιρικής
καθυστέρησης και σήματος προς θόρυβο για τις δύο συχνότητες L1 και L2, που
αφορούν τον σταθμό vlis.

Εικόνα 6.19: Γωνίες ύψους των δορυφόρων G01 έως G11 (πλην του G04) κατά τη διάρκεια
της ημέρας, με πληροφορία σφάλματος ιονοσφαιρικής καθυστέρησης για τον σταθμό vlis

Εικόνα 6.20: Γωνίες ύψους των δορυφόρων G01 έως G11 (πλην του G04) κατά τη διάρκεια
της ημέρας, με πληροφορία σφάλματος ρυθμού μεταβολής της ιονοσφαιρικής
καθυστέρησης για τον σταθμό vlis
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Εικόνα 6.21: Γωνίες ύψους των δορυφόρων G01 έως G11 (πλην του G04) κατά τη διάρκεια
της ημέρας, με πληροφορία σήματος προς θόρυβο για τη συχνότητα L1 για το σταθμό vlis

Εικόνα 6.22: Γωνίες ύψους των δορυφόρων G01 έως G11 (πλην του G04) κατά τη διάρκεια
της ημέρας, με πληροφορία σήματος προς θόρυβο για τη συχνότητα L2 για το σταθμό vlis

Μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε τη χαμηλή ποιότητα σήματος-θορύβου
σε δορυφόρους που εμφανίζονται χαμηλά στον ορίζοντα και σε μικρά τόξα, όπως
ο G05 και ο G07. Τέτοια μικρά τόξα υποβαθμίζουν την ποιότητα των δεδομένων
και γι’ αυτό επιλέχθηκε να αφαιρεθούν. Το εν λόγω γεγονός επιβεβαιώθηκε και
κατόπιν ελέγχων και δοκιμαστικών συνορθώσεων. Επομένως αφαιρέσαμε τα τόξα
που περιέχουν λιγότερες από 24 παρατηρήσεις, ενώ εφαρμόσθηκε και μάσκα
αποκοπής 10ο.
Παρατίθεται για λόγους σύγκρισης σχετικό γράφημα των μεροληπτικών
σφαλμάτων φάσης του δορυφόρου G05, με κλασσική συνόρθωση μέσω ΜΕΤ, για
δεδομένα που έχουν συμπεριληφθεί, και δεν έχουν συμπεριληφθεί τα μικρά τόξα
δεδομένων, και ίδια μάσκα αποκοπής 10ο. Εύκολα παρατηρείται ότι εάν
συμπεριληφθούν δεδομένα χαμηλής ποιότητας, υποβαθμίζεται η ποιότητα των
αποτελεσμάτων, αν και έχει εφαρμοσθεί η ίδια μάσκα αποκοπής.
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Εικόνα 6.23: Διάγραμμα μεροληπτικών σφαλμάτων δορυφόρου G05, που έχουν προκύψει
από συνόρθωση μέσω ΜΕΤ, για διορθωμένα και μη διορθωμένα δεδομένα όσον αφορά
μικρά τόξα χαμηλής ποιότητας

Άλλα χρήσιμα διαγνωστικά εργαλεία είναι το διάγραμμα αζιμουθίου – γωνίας
ύψους, καθώς και το διάγραμμα της ουράνιας σφαίρας, στα οποία μπορούμε να
εισάγουμε και πάλι την πληροφορία από τα αρχεία ποιοτικού ελέγχου του teqc,
όπως πχ του σφάλματος πολυκλαδικής ανάκλασης.

Εικόνα 6.24: Διάγραμμα αζιμούθιου - γωνίας ύψους των δορυφόρων G01 έως G11 (πλην
του G04) κατά τη διάρκεια της ημέρας, με πληροφορία σφάλματος multipath για τον
σταθμό vlis
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Εικόνα 6.25: Διάγραμμα ουράνιας σφαίρας (skyplot) των δορυφόρων G01 έως G11 (πλην
του G04) κατά τη διάρκεια της ημέρας, με πληροφορία σφάλματος multipath για τον
σταθμό vlis

Για απλούστευση της διαδικασίας διατηρήθηκαν μόνο οι τύποι παρατηρήσεων,
που είναι κοινοί για όλους τους δέκτες. Συγκεκριμένα διατηρήσαμε τους τύπους
παρατηρήσεων C1, P2, L1 και L2. Για την ανάγνωση των αρχείων RINEX και
αποθήκευση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη rinpy της Python.
Κατόπιν έγινε προεπεξεργασία των δεδομένων, για τον έλεγχο συμβατότητας
των χρονοσημάνσεων (timestamps) καθώς και αφαίρεση των δεδομένων του
δορυφόρου με PRN04 (SVN049), ο οποίος είχε γνωστά προβλήματα λειτουργίας,
βλ. (Hauschild, Montenbruck, et al. 2012, Thoelert, et al. 2012), στους σταθμούς
όπου καταγράφονταν δεδομένα.
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6.5.2.2

Έλεγχος για Απώλειες Κύκλων

Προκειμένου να ανιχνευθούν πιθανές απώλειες κύκλων, χρησιμοποιήσαμε τον
γραμμικό συνδυασμό των παρατηρήσεων φάσης:
𝑠
2
𝜆1 𝜑1𝑠 − 𝜆2 𝜑2𝑠 = 𝜆1 𝛮1 − 𝜆2 𝛮2 + (𝑞1,2
−1)𝐼𝑟,1

(6.1)

όπου:
𝜆1 𝜑1𝑘 και 𝜆2 𝜑2𝑘 είναι οι παρατηρήσεις φάσης από τον ίδιο δέκτη 𝑟 προς τον ίδιο
δορυφόρο 𝑠, στις συχνότητες L1 και L2, σε μονάδες μήκους
𝛮1 και 𝛮2 είναι ο αριθμός των ασαφειών φάσης, η ακεραιότητα των οποίων δεν έχει
ακόμα αποκατασταθεί
2
𝑞1,2
είναι ο λόγος

𝑓12
𝑓22

≈ 1,64

𝑠
𝐼𝑟,1
είναι το ιονοσφαιρικό σφάλμα στη συχνότητα L1

Όπως προαναφέραμε, σε αυτή την περίπτωση ο όρος του ιονοσφαιρικού
σφάλματος, έχει μέγεθος το 65% περίπου του αρχικού και αναμένεται να
μεταβάλλεται ομαλά μεταξύ των χρονικών στιγμών, πλην των περιόδων έντονης
ιονοσφαιρικής δραστηριότητας.
Στη συνέχεια διαμορφώνουμε έναν γραμμικό συνδυασμό μεταξύ δύο χρονικών
στιγμών, ο οποίος μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι δεν εξαρτάται πλέον από
όρους γεωμετρίας.
𝛥(𝜆1 𝜑1𝑠 − 𝜆2 𝜑2𝑠 )𝑡1 ,𝑡2 = 𝜆1 𝛥𝜑1𝑠 − 𝜆2 𝛥𝜑2𝑠
𝑠
2
= 𝜆1 𝛥𝛮1 − 𝜆2 𝛥𝛮2 + (𝑞1,2
−1)𝛥𝐼𝑟,1

(6.2)

Όλοι οι όροι του δεξιού μέρους της εξ. (6.2) αφορούν διαφορές μεταξύ των
χρονικών στιγμών 𝑡1 και 𝑡2 .
Για να εξακριβωθεί εάν υπάρχει όντως κάποια απώλεια κύκλων,
χρησιμοποιήθηκε η ποσότητα ελέγχου (κατώφλι) που προτάθηκε από τους (El Mowafy και Deo 2015):
|𝛥(𝜆1 𝜑1𝑠 − 𝜆2 𝜑2𝑠 )𝑡1 ,𝑡2 | < 𝑘𝜎𝛥(𝜆1 𝜑1𝑠 − 𝜆2 𝜑2𝑠)𝑡1,𝑡2 + 𝛥𝛪𝑚𝑎𝑥

(6.3)

όπου 𝑘 είναι ένας στατιστικός όρος, που επιλέχθηκε να είναι όσος με 3 (για 3
τυπικές αποκλίσεις),
𝜎𝛥(𝜆1 𝜑1𝑠 − 𝜆2 𝜑2𝑠 )𝑡1,𝑡2 είναι η τυπική απόκλιση της διαφοράς που μελετάμε,
𝛥𝛪𝑚𝑎𝑥 είναι η μέγιστη αποδεκτή τιμή ιονοσφαιρικού σφάλματος, που στην
περίπτωσή μας επιλέχθηκε να είναι 0.4 m/hr.
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Παρατηρήθηκε ότι με την αφαίρεση των προβληματικών τόξων δεδομένων
σημειώνεται μεγάλη βελτίωση και στο πεδίο των απωλειών κύκλων φάσης, καθώς
ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα λόγω multipath.

6.5.3

Προσδιορισμός θέσεων δορυφόρων μέσω αρχείου *.sp3

Όπως προαναφέρθηκε, προκειμένου να προσδιοριστεί η θέση του κάθε
δορυφόρου, περιέχονται στο μήνυμα ναυσιπλοΐας τα κεπλέρια στοιχεία, τα οποία
όμως παρέχουν μια προσεγγιστική μόνο θέση βάση της πρόβλεψης των κέντρων
ελέγχου.
Όμως, προκειμένου να προσδιορίσουμε την αληθή τροχιά των δορυφόρων
όμως, χρησιμοποιήσαμε τα αρχεία τροχιών ακριβείας, όπως αυτές υπολογίζονται
από τα κέντρα ανάλυσης της IGS και αναρτώνται στους σχετικούς ftp servers, σε
ειδικούς τύπους αρχείων (*.sp3).
Τα εν λόγω αρχεία παρέχουν μεν πληροφορίες για την ακριβή θέση του
δορυφόρου, πλην όμως το βήμα της εν λόγω θέσης στο σχετικό αρχείο δίνεται ανά
15 min. Επομένως προκειμένου να προσδιοριστεί η επιθυμητή θέση στα δεδομένα
μας τα οποία έχουν βήμα 30 sec, απαιτείται να πραγματοποιηθεί παρεμβολή, για
την οποία χρησιμοποιήσαμε, όπως προαναφέρθηκε, τα πολυώνυμα Lagrange.
Η παρεμβολή απαιτείται να γίνει για όλους τους δορυφόρους και στους τρεις
άξονες συντεταγμένων (Χ,Υ,Ζ). Για τον σκοπό αυτό, μετατράπηκαν οι
χρονοσφραγίδες (timestamps) των δορυφόρων από αντικείμενα datetime σε
συνολικά δευτερόλεπτα (με έναρξη την 01/01/1970), προκειμένου να μπορούν να
πραγματοποιηθούν πράξεις μεταξύ τους και προσδιορίστηκε για κάθε timestamp
η κοντινότερη διαθέσιμη χρονική στιγμή του αρχείου *.sp3 με την ακριβή
πληροφορία θέσης των δορυφόρων. Χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του αρχείου
«esa20263.sp3», το οποίο αναφέρεται στην ημέρα των δεδομένων παρατηρήσεών
μας.
Έπειτα, επιλέξαμε να κρατήσουμε ένα διάστημα δεδομένων 20 εποχών (5
εποχές πριν την εκτιμώμενη και 15 εποχές μετά), τα δεδομένα του οποίου
τροφοδοτήσαμε σε σχετική συνάρτηση. Τέλος υπολογίσαμε τις θέσεις των
δορυφόρων για την επιθυμητή χρονική στιγμή.
Παραθέτουμε, ακολούθως, ενδεικτικό διάγραμμα των θέσεων του δορυφόρου
G16, οι οποίες ελήφθησαν από το αρχείο .sp3, καθώς και των θέσεων που
προέκυψαν μέσω της παρεμβολής, για τις χρονικές στιγμές των ημερήσιων
δεδομένων παρατηρήσεών μας, βήματος 30 sec.
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Εικόνα 6.26: Διάγραμμα θέσης (Ζ άξονα) δορυφόρου G16 σύμφωνα με το αρχείο τροχιών
ακριβείας .sp3, και αντίστοιχη θέση μέσω παρεμβολής με χρήση πολυωνύμων Lagrange

6.5.4

Διαμόρφωση εξισώσεων παρατήρησης – Εκτέλεση ΜΕΤ

Όπως προαναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχουμε πλέον ένα σύστημα
που έχει διαμορφωθεί βάσει των παρακάτω εξισώσεων παρατήρησης:

𝑠
𝑝𝑟,𝑚
− 𝜌𝑟𝑠
2 ̃𝑠
𝑠
𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1 + 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑟 − 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑠 + 𝜂𝑟,𝑚
𝛢𝜈 𝑟 ≠ 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 ≠ 𝑟𝑒𝑓
𝑠
2
𝑠
𝑠
𝑚 𝑇 (𝐸𝑟 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚 𝐼̃𝑟,1 + 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑟
+ 𝜂𝑟,𝑚 𝛢𝜈 𝑟 ≠ 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 = 𝑟𝑒𝑓
=
𝑠
2
𝑠
𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚 𝐼̃𝑟,1 + 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑟 − 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑠 + 𝜂𝑟,𝑚
𝛢𝜈 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 ≠ 𝑟𝑒𝑓
𝑠
2
𝑠
𝑠
̃
+ 𝜂𝑟,𝑚 𝛢𝜈 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 = 𝑟𝑒𝑓
{ 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟 )𝑇𝑧,𝑟 + 𝑞1𝑚 𝐼𝑟,1 + 𝑐𝛿𝜏̃𝑟
2 ̃𝑠
𝑠
𝜆𝑚 𝜑𝑟,𝑚
− 𝜌𝑟𝑠 = 𝑚 𝑇 (𝐸𝑟𝑠 )𝑇𝑧,𝑟 − 𝑞1𝑚
𝐼𝑟,1
𝑠
𝑠
𝑠
𝑠
̃
̃
̃𝑟,𝑚
𝑐𝛿𝜏̃𝑟 − 𝑐𝛿𝜏̃ + 𝛽𝑟,𝑚 − 𝛽𝑚 + 𝜆𝑚 𝑁
+ 𝜀𝑟,𝑚
𝑠
𝑠
𝑐𝛿𝜏̃𝑟
+ 𝛽̃𝑟,𝑚 − 𝛽̃𝑚
+ 𝜀𝑟,𝑚
+
𝑠
𝑠
𝑐𝛿𝜏̃ 𝑟 − 𝑐𝛿𝜏̃ 𝑠
− 𝛽̃𝑚
+ 𝜀𝑟,𝑚
𝑠
𝑠
− 𝛽̃𝑚
+ 𝜀𝑟,𝑚
{𝑐𝛿𝜏̃𝑟
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( 6.4)

𝛢𝜈 𝑟 ≠ 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 ≠ 𝑟𝑒𝑓
𝛢𝜈 𝑟 ≠ 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 = 𝑟𝑒𝑓
𝛢𝜈 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 ≠ 𝑟𝑒𝑓
𝛢𝜈 𝑟 = 𝑟𝑒𝑓, 𝑠 = 𝑟𝑒𝑓

(6.5)

Παρατηρούμε ότι ορισμένες εκτιμώμενες παράμετροι που αφορούν τον δέκτη
και δορυφόρο αναφοράς έχουν απορροφηθεί σε λοιπές παραμέτρους, μέσω των
δεσμεύσεων που θέσαμε.
Κατά την προεπεξεργασία και για διευκόλυνση των υπολογισμών, διατηρήσαμε
για κάθε εποχή μόνο τους κοινούς δορυφόρους που είναι ορατοί ταυτόχρονα και
στους τέσσερις μόνιμους σταθμούς.
Επομένως, για κάποια χρονική στιγμή όπου οι R = 4 δέκτες του δικτύου
παρακολουθούν S = 10 δορυφόρους και συλλέγουν 4 είδη παρατηρήσεων (2 είδη
για F=2 συχνότητες - C1, P2, L1, L2) θα έχουμε ανά εποχή:
Παρατηρήσεις: 4 ∗ 4 ∗ 10 = 𝟏𝟔𝟎
Εκτιμώμενες παράμετροι:
(Το σύμβολο ~ σε μια παράμετρο υποδηλώνει ότι αυτή είναι συνάρτηση την οποία
χειριζόμαστε ως την αντίστοιχη παράμετρο)
Τροποσφαιρικό σφάλμα (𝑇𝑧,𝑟 ):
Σφάλμα χρονομέτρων δέκτη (𝛿𝜏̃𝑟 ):
Σφάλμα χρονομέτρων δορυφόρου (𝛿𝜏̃ 𝑠 ):
𝑠
Πλάγια ιονοσφαιρική καθυστέρηση (𝐼̃𝑟,1
):
Μεροληπτικά σφάλματα δεκτών (𝛽̃𝑟,𝑚 ):
𝑠
Μεροληπτικά σφάλματα δορυφόρων (𝛽̃𝑚
):
𝑠
̃𝑟,𝑚 ):
Ασάφειες Φάσης (𝑁
Σύνολο:

𝑅=4
𝑅−1=3
𝑆 = 10
𝑅 ∗ 𝑆 = 40
𝐹 ∗ (𝑅 − 1) = 6
𝐹 ∗ 𝑆 = 20
𝐹 ∗ (𝑅 − 1) ∗ (𝑆 − 1) = 54
𝟏𝟑𝟕

Από τα παραπάνω προκύπτει ένας πίνακας σχεδιασμού 𝐻𝑣 (137 ∗ 160), για τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όπως προείπαμε σε κάθε εποχή το μέγεθος του
πίνακα σχεδιασμού, αλλά και των λοιπών πινάκων μεταβάλλεται, αναλόγως των
ορατών δορυφόρων.
Επανερχόμαστε στην αρχική εκτίμηση μέσω ΜΕΤ, σύμφωνα με τις παρακάτω
εξισώσεις, τις οποίες αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο.
𝑥̂𝑣 = (𝛨𝑣𝑇 𝛴𝑧−1
𝛨𝑣 )−1 𝛨 𝑇 𝛴𝑧−1 𝑧
𝑣

(6.6)

𝛴𝑥̂ = (𝛨𝑣𝑇 𝛴𝑧−1
𝛨𝑣 )−1
𝑣

(6.7)

Ο 𝛴𝑧 , όπως προείπαμε, είναι ο διαγώνιος πίνακας διασποράς – συνδιασποράς
των παρατηρήσεων του οποίου τα στοιχεία της κύριας διαγώνιου είναι τα
τετράγωνα των τυπικών αποκλίσεων. Επιλέξαμε τις τιμές των αποκλίσεων αυτών
να είναι 20 cm για τις παρατηρήσεις κώδικα και 2 mm για τις παρατηρήσεις φάσης,
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αντίστοιχα, πολλαπλασιάζοντάς και τις δύο με

1
𝑠𝑖𝑛2 (𝐸)

, όπου Ε είναι η γωνία ύψους

(elevation) μεταξύ οριζοντίου επιπέδου και διανύσματος δέκτη – δορυφόρου,
καθώς όταν ο δορυφόρος είναι χαμηλότερα στον ορίζοντα (μικρότερες γωνίες
κλίσης), το σήμα απαιτείται να διανύσει μεγαλύτερη διαδρομή εντός της
ατμόσφαιρας, εμφανίζοντας μεγαλύτερα σφάλματα.
Ως δέκτης αναφοράς έχει επιλεγεί ο δέκτης «delf», ο οποίος είναι ο μόνος από
τους μελετώμενους σταθμούς, ο οποίος είναι ενταγμένος στο δίκτυο της IGS,
διαθέτοντας έτσι υψηλότερες προδιαγραφές σε ότι αφορά την λειτουργία του, ενώ
είναι αυτός που είναι και στο πιο κεντρικό σημείο από τους τέσσερις. Ως
δορυφόρος αναφοράς επιλέγεται, κατά τη διαμόρφωση του πίνακα σχεδιασμού,
αυτός που βρίσκεται στη μεγαλύτερη γωνία ύψους, προσφέροντας, όπως είδαμε
και από τα διαγράμματα ποιοτικού ελέγχου, τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα
δεδομένων. Είναι φανερό ότι ο δορυφόρος αναφοράς θα αλλάζει κατά διαστήματα,
δημιουργώντας την ανάγκη ανάλογης διαμόρφωσης των εξισώσεων
παρατήρησης, μέσω S-transformations.
Ενδεικτικά μπορούμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν
από μια συνόρθωση μέσω ΜΕΤ για το σύνολο των εποχών που καλύπτουν οι
παρατηρήσεις μας, προκειμένου να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με αυτά που θα
προκύψουν από το φίλτρο Kalman, ώστε να αναδείξουμε την αναγκαιότητα
εφαρμογής του.

6.5.5

Χρήση Φίλτρου Kalman

Για την εφαρμογή του φίλτρου Kalman στα δεδομένα μας, χρησιμοποιήσαμε το
module kalman της βιβλιοθήκης filterpy.
Παρατίθενται για σύγκριση ενδεικτικά διαγράμματα εκτιμώμενων biases L1
φάσης, για 51 epochs με δειγματοληψια 30 sec, που προκύπτουν από απλή
συνόρθωση μέσω ΜΕΤ για κάθε εποχή, αλλά και με χρήση φίλτρου Kalman χωρίς
αποκατάσταση των ακέραιων ασαφειών φάσης. Παρατηρούμε τη σαφή βελτίωση
ταχύτητας σύγκλισης των τιμών των εκτιμώμενων παραμέτρων με τη χρήση του
φίλτρου Kalman, καθώς και πιο ομαλές αποκλίσεις μέχρι να επιτευχθεί η σύγκλιση.
Ειδικότερα στην Εικ. 6.28 παρατίθενται τα αποτελέσματα αποκλειστικά για τον
δορυφόρο G29, για μεγαλύτερα ευκρίνεια.
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Εικόνα 6.27: Διάγραμμα μεροληπτικών σφαλμάτων φάσης L1 έξι δορυφόρων GPS
προσδιορισμένων τόσό μέσω ΜΕΤ ανά εποχή, όσο και με την εφαρμογή φίλτρου Kalman

Εικόνα 6.28: Διάγραμμα μεροληπτικών σφαλμάτων δορυφόρου G29 προσδιορισμένων
τόσό μέσω ΜΕΤ ανά εποχή, όσο και με την εφαρμογή φίλτρου Kalman

6.6 Προσδιορισμός προσεγγιστικού TEC μέσω GIM
Όπως είναι γνωστό, το Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA διαθέτει
ιδιαιτέρως προηγμένη υπηρεσία η οποία, εκμεταλλευόμενη το μεγάλο πλήθος
μονίμων σταθμών και δεδομένων της υπηρεσίας, δημοσιεύει παγκόσμιο
ιονοσφαιρικό χάρτη, με ανανέωση κάθε 5 λεπτά.
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Η ιστοσελίδα μας προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να λαμβάνει τον
τελευταίο κάθε φορά δημοσιευμένο ιονοσφαιρικό χάρτη, όπως αυτός έχει
δημοσιευτεί στη σελίδα (https://iono.jpl.nasa.gov/).
Επιλέγοντας λοιπόν το αντίστοιχο πεδίο Ionospheric Mappping στο header της
ιστοσελίδας, φορτώνεται ο αντίστοιχος χάρτης όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα:

Εικόνα 6.29: Παγκόσμιος ιονοσφαιρικός χάρτης όπως ανακτάται από τη σελίδα:
(https://iono.jpl.nasa.gov/)
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7
Συμπεράσματα – Προτάσεις

7.1 Γενική λειτουργία ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα «GNSS Service» συγκεντρώνει ένα πλήθος διαφορετικών
λειτουργιών, που εκτείνονται από απλό υπολογισμό μέρας GNSS και
ανακατεύθυνση σε αποθετήρια δεδομένων της IGS, μέχρι και εκτέλεση
προσδιορισμού θέσης και παροχή εργαλείων υπολογισμού μεροληπτικών
σφαλμάτων.
Μπορεί έτσι να συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών διαφορετικού προφίλ και
εξοικείωσης με το αντικείμενο και να τους παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες,
αποστέλλοντας τα δεδομένα στο προσωπικό τους e-mail, και χρησιμοποιώντας
ελεύθερα λογισμικά, επεκτείνοντας έτσι τις δυνατότητες ευρείας χρήσης των εν
λόγω εργαλείων προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας.

7.2 Εφαρμογή προσδιορισμού
ατμοσφαιρικών δεδομένων

μεροληπτικών

σφαλμάτων

φάσης

και

Ως πρώτη ανάγνωση μπορεί να παρατηρήσει κάποιος ότι η χρήση της εν λόγω
εφαρμογής απαιτεί αρκετά υψηλό βαθμό εξοικείωσης του χρήστη με το αντικείμενο
και αφορά ένα πολυπαραμετρικό πρόβλημα, ήτοι την εφαρμογή μιας PPP-RTK
μεθόδου σε ένα περιβάλλον πολλαπλών συστημάτων GNSS, το οποίο
επιστημονικά βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό επίπεδο.
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Η χρήση των τροχιών ακριβείας κατά τη συνόρθωση, βεβαίως, μετατρέπει
αυτόματα την εφαρμοζόμενη από εμάς μέθοδο σε post-processing μέθοδο, καθώς
τα αρχεία τροχιών ακριβείας αναρτώνται στους αντίστοιχους ftp servers, μετά από
χρονικό διάστημα που μπορεί να κυμαίνεται από μερικές ώρες, έως και μερικές
ημέρες. Επομένως δεν μιλάμε σε αυτή την χρονική στιγμή τουλάχιστον για μέθοδο
προσδιορισμού σε πραγματικό χρόνο.
Διαπιστώσαμε ότι ακόμα και η εφαρμογή μιας μεθόδου που βασίζεται σε μεγάλο
βαθμό σε ήδη προταθείσες πρακτικές (D. Psychas 2017, Henkel, et al. 2018)
παρουσιάζει υψηλό βαθμό δυσκολίας και μεγάλο υπολογιστικό φόρτο και μάλιστα
χωρίς να ληφθούν υπόψη δεδομένα από παραπάνω συχνότητες πλην των
κλασσικών L1 και L2.
Από τη μελέτη των διαγραμμάτων που προκύπτουν εκ της εφαρμογής, μέσω
της συνόρθωσης με την κλασσική ΜΕΤ, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του
φίλτρου Kalman, είναι αναμενόμενο να βλέπουμε πιο ομαλή διακύμανση προς την
τιμή της εκάστοτε παραμέτρου στην οποία τελικά συγκλίνουν, καθώς αυτό αποτελεί
βασική ιδιότητα του φίλτρου.
Παρατηρούμε επίσης μια δυσκολία στη σύγκριση της ορθότητας των
αποτελεσμάτων με άλλα που έχουν προέλθει από εξωτερική ανεξάρτητη πηγή,
π.χ. την IGS, καθώς οι συγκρινόμενες παράμετροι θα πρέπει να έχουν την ίδια
επιλεγμένη S-basis.

7.3 Προτάσεις
Όσον αφορά την ιστοσελίδα, οι επιλογές για παροχή επιπλέον υπηρεσιών είναι
κάτι παραπάνω από αρκετές και εκτείνονται από την παροχή δεδομένων
διόρθωσης των πρωτοκόλλων RTCM, μέσω NTRIP caster (βλ.
https://igs.bkg.bund.de/ntrip/download) έως την παροχή διορθώσεων ωκεάνιων
παλιρροιών
(http://holt.oso.chalmers.se/loading/index.html).
Επιπλέον
δυνατότητες έχει και το λογισμικό TEQC, οι οποίες μπορούν να εισαχθούν στη
σελίδα, ενώ μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλα δίκτυα μονίμων σταθμών,
μικρότερης εμβέλειας, π.χ. κρατικά.
Όσον αφορά την εφαρμογή των biases, η μεγάλη πρόκληση συνίσταται στην
εισαγωγή νέων συχνοτήτων, γεγονός το οποίο θα επιτρέπει τον επιπλέον
προσδιορισμό μεροληπτικών σφαλμάτων κώδικα. Επιπρόσθετα, η σύγκριση της
ορθότητας των δεδομένων μπορεί να γίνει με εισαγωγή ενός περιβάλλοντος, όπου
ο εκάστοτε χρήστης θα εισάγει τα δεδομένα του rover δέκτη του, προκειμένου να
εκτελεσθεί μια μέθοδος προσδιορισμού της θέσης του. Εάν αυτά τα δεδομένα
ελέγχου προέρχονται από δέκτη με γνωστή θέση, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί
σύγκριση με τη θέση που θα προσδιορίζεται από το περιβάλλον της ιστοσελίδας,
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με χρήση των δεδομένων χρονομέτρων δορυφόρων, ιονόσφαιρας και biases, που
προέκυψαν από συνόρθωση ενός δικτύου μέσω της εφαρμογής μας.
Με κάποιες αλλαγές στην επιλογή των εκτιμώμενων παραμέτρων, η μέθοδος
αυτή μπορεί να εξελιχθεί ακόμα και σε μια PPP-RTK μέθοδο, εάν κάποιος εισάγει
ως εκτιμώμενες παραμέτρους τη θέση των δορυφόρων και παρακάμψει τη μη
πληρότητα της τάξης, με εισαγωγή επιπλέον δεδομένων βλ. (D. Psychas 2017).
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