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 Mateixa URL: http://www.catnet-ip.icc.cat / http://84.88.72.26 

Menú accessible sense “logar-se”: 

- Informació de les estacions 

- Registre 

- Recuperació de contrasenya 

http://www.catnet-ip.icc.cat/
http://www.catnet-ip.icc.cat/
http://www.catnet-ip.icc.cat/
http://84.88.72.26/


WebServer 
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 Mateixa URL: http://www.catnet-ip.icc.cat / http://84.88.72.26 

Inici de sessió: 

- Introducció d’usuari 

- Introducció de contrasenya 

http://www.catnet-ip.icc.cat/
http://www.catnet-ip.icc.cat/
http://www.catnet-ip.icc.cat/
http://84.88.72.26/


Informació estacions 
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Registre i recuperació 

contrasenya 
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Es rep un e-mail amb un enllaç que cal  activar per fer efectiu el registre de l’usuari 

Es rep un e-mail amb la contrasenya de l’usuari. 



Serveis usuaris del 

Webserver 
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 Usuaris registrats: 

 
• Informació de les 

estacions 

• Botiga RINEX 

• Petició RINEX virtuals 

• Resultats 

(descàrregues RINEX) 

• Estadístiques 

 

 

 

 

 

 

 



Botiga RINEX 
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 Crear 

comanda: 

 
• Nom comanda 

(només per peticions 

periòdiques) 

 

 

• Data de l’arxiu RINEX 

a descarregar 

 

• Només un cop (cal 

seleccionar el dia) 

• Diària 

• Per dies de la setmana 

 

 

 

 

 

 

 



Botiga RINEX 
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 Crear comanda: 

 
• Temps inici arxiu 

RINEX (atenció: hora 

local) 

 

• Durada 

 

• Arxius demanats: 

navegació i/o 

observacions 

 

• Freqüència de l’arxiu 

RINEX 

 

 

 

 

 

 



Botiga RINEX 
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 Crear comanda 

 
• Estacions:  

      4 mètodes per 

      seleccionar-les 

 

• Per llistat 

• Per mapa 

• Per posició  

• Per posició al mapa 

 

 

 

 

 



Botiga RINEX 
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 Crear comanda 

 
• Estacions:  

      4 mètodes per 

      seleccionar-les 

 

• Per llistat 

• Per mapa 

• Per posició  

• Per posició al mapa 

 

 

 

 

Es seleccionen tantes estacions com es 

desitgen al llistat 



Botiga RINEX 
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 Crear comanda 

 
• Estacions:  

      4 mètodes per 

      seleccionar-les 

 

• Per llistat 

• Per mapa 

• Per posició  

• Per posició al mapa 

 

 

 

 

 

Es seleccionen tantes estacions com es 

desitgen a sobre el mapa 



Botiga RINEX 
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 Crear comanda 

 
• Estacions:  

      4 mètodes per 

      seleccionar-les 

 

• Per llistat 

• Per mapa 

• Per posició  

• Per posició al mapa 

 

 

 

 

 

S’introdueixen les coordenades de la posició i el número d’estacions CatNet més properes que es desitja descarregar 



Botiga RINEX 
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 Crear comanda 

 
• Estacions:  

      4 mètodes per 

      seleccionar-les 

 

• Per llistat 

• Per mapa 

• Per posició  

• Per posició al mapa 

 

 

 

 

 

Ens posicionem a sobre el mapa i 

s’introdueix el número d’estacions CatNet 

més properes que es desitja descarregar 



Botiga RINEX 

14 

Jornada SPGIC 2017                                                                                                             26-Gener-2017 

 Crear comanda 

 Resum de les dades requerides 

 

 

 

 

 “Les meves comandes” 

 Llistat de peticions periòdiques 

 

 

 

 



Servei RINEX Virtual 
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 Petició RINEX virtual 

 
 Data de l’arxiu 

 Hora inici de l’arxiu 

 Durada de l’arxiu 

 Tipus d’arxius 

 Freqüència de les  

     observacions 

 

 

 

 

 Latitud 

 Longitud 

 Cota 

 Dades capçalera RINEX 

 GPS i Glonass / Només GPS 

 

 

 

 



Resultats 
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 Mostra transacció: 

 
 Arxius RINEX de CatNet 

 Arxius RINEX virtuals 

 

 

 

 

 Data inici – Data final 

 De les comandes a llistar 

 



Resultats 
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Data petició 

 

 

 

 

 

Icona de descàrrega 

 

 

 

 

 

Estacions requerides 

 

 

 

 

 

Periodicitat de la comanda 

 

 

 

 

 

Finalització de la comanda 

Arxius disponibles per descarregar 

Hi ha avisos sobre la comanda feta 

En procés 

Comanda finalitzada sense incidències 

Usuari 



Estadístiques 
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 Estadístiques 

de RINEX 

descarregats 

per mesos 



Futur al WebServer 
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 Informació de la 

disponibilitat de 

dades RINEX 

 

 Gràfiques de CQ 

dels RINEX 

 

 Accés directe al 

FTP de GeoFons 

 

 Informació del 

procés de càlcul del 

DAC 

 S’incorporarà al Webserver 



Futur al WebServer 
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 Disponibilitat de dades 

RINEX a GeoFons: 

 

 Per estació 

 Per anys 



Futur al WebServer 
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 Control de qualitat de les 

dades RINEX a GeoFons: 

 

 Observacions 

 Multipath en L1 

 Multipath en L2 

 Cycle slips 

 



ICGC com a DAC 
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 Procés diari de 156 estacions 

 

 Procés automàtic de 

descàrrega, càlcul i publicació 

de la informació 

 

 Compliment de les 

recomanacions internacionals, 

provinents d’EUREF i IGS 

 

 Ús de Bernese per al 

processat i de diferents eines 

per a la distribució 
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http://www.epncb.oma.be/_densification/contributors.php 

http://www.epncb.oma.be/_densification/contributors.php
http://www.epncb.oma.be/_densification/contributors.php
http://www.epncb.oma.be/_densification/contributors.php
http://www.epncb.oma.be/_densification/contributors.php
http://www.epncb.oma.be/_densification/contributors.php
http://www.epncb.oma.be/_densification/contributors.php
http://www.epncb.oma.be/_densification/contributors.php
http://www.epncb.oma.be/_densification/contributors.php
http://www.epncb.oma.be/_densification/contributors.php
http://www.epncb.oma.be/_densification/contributors.php
http://www.epncb.oma.be/_densification/contributors.php


Futur al WebServer 
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 Disponibilitat de 

campanyes 

processades 

 Sèries temporals de 

les posicions 

calculades 

 Descàrrega dels arxius 

solució amb les 

coordenades 

 Skyplot de la 

constel·lació Galileo 

 Informació dels càlculs del projecte DAC: 



Futur al WebServer 
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 Disponibilitat de campanyes 

calculades 



Futur al WebServer 
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 Sèries temporals de les posicions 

calculades 

 Aplicacions d’ús intern a l’ICGC: 

 Càlcul i monitorització del marc de 

referència (datum) 

 Estabilitat de les coordenades 

(control dels efectes d’actuacions a 

la xarxa) 

 Càlcul del camp de velocitats 

 Monitorització de deformacions i 

moviments tectònics 

 

 

 



Conclusions 

 El servei web ha estat actualitzat 

 S’inclouen totes les funcionalitats precedents 

 Noves funcionalitats de selecció 

 Noves funcionalitats de generació automàtica de RINEX 

 

 El web del DAC aproparà la xarxa als usuaris 

 

 El web de les estacions evolucionarà 

 Nous serveis i funcionalitats 

 Nova informacio i metadades 

 

 ??? 
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Moltes gràcies !! 
Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya 

Parc de Montjuïc, 

E-08038 Barcelona 

41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) 

    www.icgc.cat 

    icgc@icgc.cat 

    twitter.com/ICGCat 

    facebook.com/ICGCat 

Tel. (+34) 93 567 15 00 

Fax (+34) 93 567 15 67 

27 

Jornada SPGIC 2017                                                                                                             26-Gener-2017 

http://www.icc.cat/

