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Обчислення ГНСС координат по завантажених файлах з ровера.
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1. Замовлення сирих даних для обробки у власному програмному забезпеченні.
1) Для зрівнювання власних даних від станцій мережі System.NET ви можете замовити дані у
форматі RINEX від будь-якої станції мережі. Для цього необхідно зареєструватися, перейти на
сайт Spider Business Center та увійти в систему під власним логіном та паролем.

2) Після авторизації у лівій частині вікна стануть доступними елементи меню. Мову головного
меню можна змінити у верхньому правому куті вікна сторінки.

3) Щоб замовити RINEX дані базової станції необхідно вибрати пункт «Пост-обробка» та перейти
у підпункт «RINEX дані».

4) У відкритому вікні вам треба натиснути на кнопку у вигляді календаря. В міні віконечку вам
потрібно вибрати дату та час початку формування файлу.

5) Після вибору дати та часу початку, за допомогою бігунка треба вибрати тривалість запису
(15хв-min. 12год-max).

6) На карті треба вибрати бази з яких ви хочете отримати дані. В правій частині екрану будуть
виведені та відміченими вибрані вами бази та кількість файлів за вибраний період. Натискаємо
кнопку «Підтвердити». Для завантаження замовлених даних треба перейти на сторінку
«Результати» та вибрати категорію «RINEX дані».

2. Замовлення віртуального RINEX(Virtual RINEX)
1) Замовити Virtual RINEX можна на сторінці мережі у розділі «RINEX дані» та поставити галочку
на конфігурації «Віртуальний RINEX».

2) Для замовлення даних необхідно встановити дату, час початку формування файлу, його
тривалість. широту і довготу або вибрати потрібну вам точку на карті (координати точки у
відповідних рядках заповнюються автоматично), еліпсоїдальну висоту та частоту спостережень.
Після цього натискаємо клавішу «Підтвердити». Для завантаження замовлених даних треба
перейти на сторінку «Результати» та вибрати категорію «Дані Віртуальний RINEX».

3. Обчислення ГНСС координат По завантажених файлах з ровера
1) Вибрати пункт в меню «Обчислення»

2) У відкритому вікні вам потрібно натиснути на кнопку «Додати дані з роверу» та вибрати файл
формату «.18o» (RINEX v3).
Примітка: Сервер працює з RINEX файлами версії 3.0 . У файлі обов’язково має бути
вказаний тип антени приймача, яким виконувалися спостереження, відповідно до
міжнародного стандарту NGS. Коректну назву антени та параметри калібрування можна
дізнатися на сайті Antenna Calibrations. Щоб змінити тип антени у RINEX файлі необхідно
відкрити його у текстовому редакторі та вписати у шапку файла. При внесені типу антени
треба пам’ятати, що відстань від першого символу до останнього мусить дорівнювати 20символів, структура файлу має зберегтися в початковому вигляді.

3) Після цього, в правій частині екрана з'явитися список із завантаженими файлами та її
інформацією. Далі треба вибрати потрібну систему координат із списку. Натискаємо кнопку
«Відправити». Для перегляду та завантаження обчислених даних координат треба перейти
на сторінку «Результати» та вибрати категорію «Обчислення координат».

4. Перетворення WGS84 координат із завантаженого файлу у вибрану Кінцеву систему
координат.
Дана функція надає можливість трансформувати координати системи WGS84 в обрану систему
координат.
1) Вибрати пункт в меню «Перетворення». У відкритому вікні вам потрібно натиснути на кнопку
«Додати точки» та вибрати файл формату «CSV».
Примітка: Перед тим як завантажувати файл з координатами перевірте чи текст вашого файлу
відповідає схемі введення які підтримує дана функція. Як правильно оформити даний документ
можна відкривши віконце «CSV format» натиснувши на CSV.

2) Кожен рядок текстового файлу CSV являє собою одну точку, яку потрібно трансформувати.
Підтримуються наступні схеми введення:
<Point name>;<Cartesian X>;<Cartesian Y>;<Cartesian Z>;<M0>;<Q11>;<Q12>;<Q22>;<Q23>;<Q33>
<Point name>;<Cartesian X>;<Cartesian Y>;<Cartesian Z>;<DeltaX>;<DeltaY>;<DeltaZ>
<Point name>;<Cartesian X>;<Cartesian Y>;<Cartesian Z>

Застосовуються наступні обмеження:
- CSV не повинен містити жодного рядка заголовка
- В якості роздільника слід використовувати крапку з комою
- Усі поля повинні бути заповнені
- Координати повинні бути виражені як декартові координати WGS84 в метрах
- Точка повинна використовуватися як роздільник десяткових цифр

3) Завантаживши файл в правій частині екрана з'явитися список точок із даного файлу. На карті
з’являться мітки які вказують на місце знаходження даних точок по даним координатам.

4) Далі треба вибрати потрібну систему координат із списку. Вибравши натискаємо клавішу
«Відправити».

5) Вас автоматично перекине у вікно «Результати» де ви можете продивитися інформацію по
Перетворенню координат та завантажити її собі.

