PPP em tempo real (experimental)
O objetivo deste documento é fornecer um “passo-a-passo” para a configuração do programa BNC (BKG NTRIP
client) a fim de realizar o PPP em tempo real, via serviço RBMC-IP (Internet Protocol).
Antes de iniciar a configuração do BNC, alguns procedimentos de configuração da Internet deverão ser realizados no
computador, através do painel de controle do Windows, sendo elas:
(1º ) Conecte e instale o dispositivo de Internet móvel, como por exemplo um modem 3G no computador.
( 2º) Acesse em Painel de Controle o item “Opções de Internet” e manter as janelas configuradas de acordo com as figuras
abaixo:

(3º) Copie o executável Bnc28-Windows.exe (disponível em http://igs.bkg.bund.de/ntrip/download) para uma pasta
qualquer do computador.
Exemplo: C:\NTRIP\Bnc28-Windows

(4º) Solicite uma autorização de acesso aos dados no caster do IBGE em:
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cadastro/
(5º) Execute o Bnc28-Windows.exe e selecione os fluxos necessários para a realização do PPP em tempo real através da
barra inferior, opção “Add stream”, sendo eles:
I - Órbitas transmitidas através do fluxo “RTCM3EPH”, obtido no servidor caster do IBGE;
II - Correções às órbitas e relógios através do fluxo “SIRGAS200002”(solução GNSS em SIRGAS2000) ou
SIRGAS200001 (solução GPS em SIRGAS2000) ou IGS03(solução GNSS em ITRF08);

Os fluxos das órbitas transmitidas e das correções são obtidos no servidor no servidor caster do IBGE, da seguinte forma:

Os fluxos de dados coletados pelo receptor são obtidos da seguinte forma:

Após selecionar os três fluxos necessários para a solução em tempo real, a área de tarefas do BNC deverá estar configurada
conforme indicado no exemplo abaixo:

(6º) - As abas do BNC devem receber as seguintes configurações:
A) Na aba “General” deve-se informar o nome e diretório onde será armazenado o arquivo de “log” ou saída da solução:

B) Na aba “RINEX Observations” deve-se indicar a pasta de saída do arquivo RINEX, bem como o período de rastreio e
seu intervalo:

C) Na aba “PPP(1)” deve-se selecionar “Realtime-PPP”, digitar o código utilizado para identificar o ponto a ser rastreado,
digitar o identificador do fluxo a ser usado para as correções às órbitas e relógios, informar a altura da antena em “Antenna
execentricity” dU, digitar o diretório e nome do arquivo NMEA, no campo “NMEA File”, a porta NMEA deverá ser 9000
e selecionar a caixa “PPP Plot”.

D) Na aba “PPP(2)” item “Antenna” deve-se informar o nome e local onde se encontra o arquivo de correção de centro de
fase de antena(receptor e satélite), como por exemplo igs08_1706.atx. Identificar o modelo da antena usado conforme os
códigos adotados pelo IGS. Estas informações são encontradas em
igscb.jpl.nasa.gov/igscb/station/general/rcvr_ant.tab.
Configurar as demais opções conforme figura abaixo.

E) Iniciar o cálculo/levantamento selecionando a opção “Start” na barra horizontal inferior. Após alguns segundos os
resultados estarão sendo fornecidos via tela e arquivo log, conforme figura abaixo, ao mesmo tempo na área “Streams”
pode ser acompanhado a passagem dos fluxos em “bytes”. Nas abas horizontais inferiores acompanha-se a solução em
“PPP plot” e a latência na aba “Latency”, a qual não deve exceder 30 segundos.
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