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Įvadas  
Problemos formulavimas. Padėties nustatymo ant žemės paviršiaus, 

naudojant dirbtinius Žemės palydovus (DŽP), problema yra pašalinti ir ištaisyti 
paklaidų šaltinius, kurie turi įtakos padėties nustatymo tikslumui. Paklaidos 
matematiniais sprendimais yra nustatomos ir kiek įmanoma sumažinamos. Kai 
kurios paklaidos gali būti visiškai panaikintos, o kitos gali būti pataisytos iki tam tikro laipsnio. Kai kurios paklaidos, kaip antai jonosferos paklaidos, sunkiai 
analizuojamos ir modeliuojamos. 

Jonosferos ir troposferos trukdymai ir jų iššauktos DŽP orbitų paklaidos 
priklauso nuo Saulės audrų aktyvumo lygio. Paprastai daroma prielaida, kad 
DŽP padėčių orbitose paklaidos yra eliminuojamos diferencijuojant (naudojant 
du arba daugiau imtuvus tuo pačiu metu) ir naudojant daugiau signalo dažnių. Saulės audros aktyvumo intensyvumas kinta pagal 11–12 metų ciklą. 
Saulės aktyvumas šiuo metu didėja, o aukščiausias lygis prognozuojamas 2013 
m. Be to, šis ciklas turėtų būti apie 50% stipresnis nei ankstesnieji ciklai. Platus 
informacijos apie Saulės aktyvumą, taip pat dabartinį intensyvumo lygį yra 
Kosmoso oro prognozių centro (angl. Space Weather Prediction Center – 
SWPC) tyrinėjimų objektas. Saulės audros turi įtakos globalinės navigacinės palydovinėms sistemoms, 
todėl gali būti sutrikdyti matavimai, siekiant nustatyti padėtis ant žemės 
paviršiaus dideliu tikslumu. Esant aktyviai Saulei, visi palydovai, matomi iš 
Saulės pusės, bus paveikiami. DŽP esantys Žemės šešėlio zonoje gali būti 
mažiau paveikti. Taigi, kyla klausimas, koks poveikis gali būti taškų ant žemės paviršiaus nustatymo tikslumui, esant dirbtiniams palydovams Žemės užtemimo 
zonoje. 

 
Darbo aktualumas. Saulės audrų poveikį būtina įvertinti atliekant 

geodezinius matavimus, bei įvertinant matavimų tikslumą, kadangi Saulės 
audros yra didelis klaidų šaltinis, turintis įtakos globalinės navigacijos palydovų sistemoms (GNPS). Aktualu išnagrinėti paklaidas, atsiradusias dėl DŽP orbitų 
parametrų netikslumų. Apskaičiuotos palydovo koordinatės yra reikalingos tam, 
kad būtų galima apskaičiuoti taškų ant žemės paviršiaus padėtį. Šios 
koordinatės yra apskaičiuojamos naudojant palydovų perduodamus a priori 
parametrus. Tačiau tiksli palydovo vieta vėliau gali būti apskaičiuojama 
naudojant orbitos parametrus, gautus iš a posteriori efemeridžių skaičiavimų. Palydovų vietos nustatymo trikdžiai atsiranda dėl didelio Saulės aktyvumo. 
Per šiuos laikotarpius palydovai gali nukrypti nuo trajektorijos, todėl gali 
atsirasti didelių efemeridės paklaidų. Paklaidos gali skirtis priklausomai nuo 
palydovų momentinės padėties. Antžeminės kontrolės stotys nuolat stebi DŽP ir 
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apskaičiuoja tikslią jų buvimo a posteriori vietą orbitose. Tiksliosios GNPS palydovų efemeridės yra laisvai prieinamos tarptautinėje GNPS tarnyboje 
(IGS). 
 

Tyrimų objektas. Tyrimų objektas yra Saulės aktyvumo įtaka globalinės 
navigacinės palydovinės sistemos palydovų padėtims, ir, kaip pasekmė, imtuvo 
padėties ant žemės paviršiaus tikslumui.  

Darbo tikslas. Darbo tikslas – ištirti ir įvertinti, ar palydovų padėtis veikia 
Saulės audros ir ar tai gali turėti įtakos taškų ant žemės paviršiaus nustatymo 
tikslumui globaline navigacine palydovine sistema. 

 
Darbo uždaviniai 
1. Išnagrinėti literatūrą bei susisteminti žinias, susijusias su Saulės audrų 

įtaka geodezinėms koordinatėms, nustatomoms globaline navigacine 
palydovine sistema, tema. 

2. Sukurti programines procedūras, kuriomis galima apskaičiuoti 
palydovų padėtis orbitose bei nustatyti palydovus, esančius Žemės 
šešėlio zonoje. 

3. Išnagrinėti globalinės navigacinės palydovinės sistemos palydovų, 
esančių Žemės užtemimo zonoje poveikį taškų ant žemės paviršiaus 
nustatymo tikslumui. 

4. Išnagrinėti Saulės audrų įtaką globalinės navigacinės palydovinės 
sistemos palydovams. Įvertinti ar Saulės audrų paveiktų palydovų padėtys turi įtakos taškų ant žemės paviršiaus nustatymo tikslumui. 

 
Tyrimų metodai. Teoriniai ir eksperimentiniai Saulės audrų poveikio 

tyrimai, siekiant nustatyti Saulės audrų poveikį globalinei navigacinei 
palydovinei sistemai, apskaičiuojant palydovų padėtis orbitose, taško ant žemės 
paviršiaus padėties nustatymo vietą ir GNPS palydovų prieinamumą, jiems esant Žemės šešėlio zonoje. 

 
Mokslinis darbo naujumas. Preliminarūs literatūros tyrimai parodė, jog 

buvo tiriama palydovinės padėties nustatymo paklaidos, atsiradusios dėl 
atmosferos poveikio. Šiek tiek mažiau buvo nagrinėjamos klaidos, susijusius su 
orbitų sutrikimais.  Taigi, orbitų klaidos ir jų pasekmės turi būti sistemingai ištirtos ir 
įvertintos, siekiant nustatyti jų įtaką geodeziniams matavimams: 
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1. Charakteringų Saulės audrų įtakos geodezinių matavimų koordinačių tyrimai, naudojant GNPS tikslias ir transliuojamas efemerides. 
Skirtumai buvo vertinami, siekiant išnagrinėti, kiek Saulės audros 
įtakoja palydovo padėtis orbitose ir kaip šie nukrypimai įtakoja 
nustatant taškų ant žemės paviršiaus nustatymo tikslumą. 

2. Palydovų padėčių esančių Žemės užtemimo zonoje, rezultatai buvo 
išnagrinėti ir nustatyta jų įtaka taškų ant žemės paviršiaus nustatymo tikslumui. 

 
Praktinė darbo vertė. Atlikto darbo rezultatus galima panaudoti vertinant 

Saulės audrų poveikį geodeziniams matavimams ir jų tikslumui, bei tobulinant kompiuterines procedūras geodeziniams matavimams, taikant globalinę 
navigacinę palydovinę sistemą, apdoroti. 

 
Ginamieji teiginiai 
1. Saulės audrų sukeliamą poveikį palydovų koordinatėms, remiantis transliuojamų ir tiksliųjų efemeridžių palyginimu, nustatyti 

neįmanoma. Skirtumai tarp dviejų palydovų koordinačių – 
transliuojamų ir tiksliųjų efemeridžių – buvo surasti. Tačiau manoma, 
kad šie ženklūs skirtumai atsiranda dėl paklaidos prognozuojamose 
efemeridėse, kurios sudaromos neįvertinant kosmoso fenomeno efektų, 
tokių kaip, skirtingas kosmoso radiacijos slėgis, gravitacijos lauko svyravimai, Saulės audrų įtaka. 

2. Saulės audros įtakoja vektorių tarp taškų ant Žemės paviršiaus 
matavimo tikslumą. Paklaidos yra iki 50 mm trumpiems vektoriams ir  
net iki 800 mm vidutiniams bei ilgiems vektoriams. 

3. Žemės šešėlio įtaka geodezinėms koordinatėms, nustatomoms GNPS, 
nežymi, nes palydovų efemeridžių skirtumai, pereinant palydovui į Žemės šešėlio zoną arba iš jos, yra nenustatyti. Taip pat, skaičiavimai 
rodo, kad tik vienas arba du palydovai Žemės šešėlio zonoje yra vienu 
metu. 

4. Saulės audros įtakoja taškų ant Žemės paviršiaus geodezinių 
koordinačių nustatymo tikslumą. Nustatyta, kad atraminių stočių ant žemės paviršiaus apskaičiuotų geodezinių koordinačių tikslumas yra 
nuo 1 mm iki 6 mm, o koordinačių paklaida esant Saulės audroms – 
nuo 2 iki 16 mm.  
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Darbo rezultatų aprobavimas. Darbo rezultatai publikuoti šešiuose mokslo leidiniuose: penki – recenzuojamuose mokslo žurnaluose; vienas – 
kituose leidiniuose. 

Darbo rezultatai ir teiginiai aprobuoti ir pristatyti šešiuose mokslinėse 
konferencijose: 

� Respublikinėse mokslo konferencijose „Aviacija“ 2010, 2011, 2012 m. 
Vilniuje; 

� Tarptautinėje konferencijoje „Environmental Engineering“ 2011 m. 
Vilniuje; 

� Respublikinėje mokslo konferencijoje „Civilinė inžinerija ir geodezija“ 
2011 m. Vilniuje; 

� Tarptautinėje konferencijoje „Aviacija“ 2009 m. Vilniuje. 
 
Disertacijos struktūra. Disertaciją sudaro įvadas, 4 skyriai ir rezultatų 

apibendrinimas. Taip pat yra 5 priedai. 
Darbo apimtis yra 88 puslapiai, neskaitant priedų, tekste panaudotos 19 

numeruotos formulės, 40 paveikslų ir 11 lentelių. Rašant disertaciją naudotasi 
113 literatūros šaltiniais. 
 
1. Saulės audrų poveikio geodeziniams matavimams vertinimo problematika  Šiame skyriuje yra apžvelgiama Saulės audrų teorija, vertinimo metodai. 
Taip pat tiriama mokslinė literatūra, aprašanti kosminio oro sąlygų poveikį globalinei navigacinei palydovinei sistemai bei geodeziniams matavimams. 
Šiame skyriuje apžvelgiami didieji Saulės audrų veikimo tyrimų komponentai, 
apibūdinamas šiuolaikinis žinių lygis šioje srityje, kuris yra būtinas, norint tirti 
kosminės erdvės orų poveikį ir santykį taško padėties ant žemės paviršiaus 
nustatymui.  

Globalios navigacinės palydovinės sistemos palydovų signalai yra veikiami Saulės audrų, sukelia įvairius pokyčius, priversdamos GNPS signalus 
trūkinėti. Saulės audros taip pat gali tapti nedidelių GNPS palydovų signalų 
uždelsimų priežastimi, paveikdamos sistemos tikslumą. O taip pat sukelia 
signalo susilpnėjimą, kas apsunkina palydovo signalo nuolatinį transliavimą. 
Pagrindinis rizikos faktorius yra galimybė visiškai prarasti palydovo navigacinį 
signalą. Tikimasi, kad dėl didėjančio Saulės aktyvumo kosmoso orų sutrikimai padažnės 2012–2015 metais. Todėl tikėtina, jog GPNS vartotojai dažniau 
susidurs su signalo trukdžiais. 
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2. Palydovų ir imtuvo padėčių nustatymo teorija ir metodai  Šiame skyriuje yra paaiškinama skaičiavimo metodika, reikalinga globalinės 
navigacinės palydovinės sistemos palydovų padėčių nustatymui orbitose ir 
imtuvo geodezinėms koordinatėms nustatyti ant Žemės paviršiaus, bei 
pristatomas metodas, padėsiantis rasti kurie DŽP yra Žemės šešėlio zonoje.  

Šiame darbe pasirinktas Quick Basic programinis paketas, kuriame aprašomi naudojami algoritmai bei formulės, reikalingos atlikti praktinius įvertinimus. 
DŽP padėtis Žemės geocentrinėje stačiakampėje koordinačių sistemoje 

nustatoma pagal GNPS navigacinių pranešimų efemerides.  
Programinė įranga pateikia duomenis apie palydovų matomumą virš 

horizonto, duomenis apie jų padėtį, ir nustato, kuris palydovas yra Žemės 
šešėlyje. Bendra mintis yra tokia: peržiūrėti palydovų vietos nustatymo orbitoje rezultatus tuo laiku, kai dalis stebimų palydovų yra Žemės šešėlyje. Toliau 
pateikiamos palydovų padėtys, atsižvelgiant ar palydovas yra: 

• Ne užtemime, 
• Užtemimui priartėjus, 
• Pusšešėlyje įeinant į Saulės užtemimą, 
• Žemės šešėlyje, centre, 
• Pusšešėlyje išeinant iš Saulės užtemimo, 
• Po užtemimo. 

Nustatyti ar palydovas yra matomas galima sprendžiant atitinkamus 
trikampius. Nustatyti ar palydovas yra Žemės užtemimo zonoje galima 
nustatant ar Žemės šešėlis dengia palydovo orbitą tam tikrame aukštyje. Tai reiškia, jog matomą Saulės padėtį reikia nustatyti Žemės koordinačių sistemoje. 
Daromas tam tikros prielaidos: Žemės judėjimo aplink Saulę apskritumas, 
Žemė yra sfera, o ne elipsoidas.  
 3. Žemės šešėlio įtaka antžeminio pozicionavimo vektorių tikslumui  Nustatant tikslią vietą globaline navigacine palydovine sistema gali atsirasti 
tam tikros paklaidos, kai vienas ar daugiau stebimų palydovų yra Žemės šešėlio 
zonoje. Taigi pakankamai svarbu yra tirti palydovų orbitos kitimą, priklausomai 
ar palydovas yra užtemime ar ne. Šio tyrimo tikslas yra surasti ženklius 
skirtumus nustatant taško geodezines koordinates ant Žemės paviršiaus. Naudojantis sukurta programa aprašyta antrajame skyriuje, buvo nustatyta 
kurie DŽP buvo Žemės šešėlio zonoje bei kiek laiko.  

Antžeminių imtuvų padėtys apskaičiuotos Trimble Total Control 
programine įranga. Gauti skaičiavimų rezultatai yra skirtumai tarp 
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transliuojamų ir tiksliųjų efemeridžių 15 minučių intervalu. Tuo tikslu nurodoma dirbtinio Žemės palydovo judėjimo trajektorija orbitoje kertant 
Žemės šešėlio zoną.  

Skirtumai tarp transliuojamų ir tiksliųjų X, Y ir Z koordinačių yra 
pateikiami diagramoje laiko atžvilgiu (1 pav.). 

 1 pav. Transliuojamų ir tiksliųjų palydovų padėčių skirtumai, 2012 metų sausio mėnesio 
01–02 dienomis 

 Tyrimas rodo, kad dirbtiniai Žemės palydovai būna Žemės šešėlio zonoje 
apie valandą. Apskaičiuotos charakteristikos lyginant su gautais rezultatais, 
kurie apibūdina palydovų judėjimą per Žemės šešėlio zoną, nėra žymios. Kitaip sakant, palydovų judėjimo orbitose skirtumų, kai jie kerta Žemės šešėlio zoną, 
lyginant su palydovų judėjimu ne šešėlio zonoje, nepastebėta. 
 4. Saulės audrų įtaka globalinės palydovinės navigacinės sistemos palydovų orbitų parametrams ir antžeminio pozicionavimo vektorių tikslumui  Šiame skyriuje yra tiriamas ir nustatomas Saulės audrų poveikis globalinės 
navigacinės palydovinės sistemos palydovų orbitų parametrams bei taškų ant 
žemės paviršiaus geodezinių koordinačių tikslumui. 

Padėčių skirtumai tarp transliuojamų ir tiksliųjų efemeridžių orbitose 
apskaičiuojami 15 minučių intervalu 2012-ųjų metų sausio 20–25 dienomis. Penkiolikos minučių intervalas buvo pasirinktas norint išvengti interpoliacijos 
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klaidų. Skirtumai tarp transliuojamų ir tiksliųjų X, Y ir Z koordinačių yra pateikiami diagramoje laiko atžvilgiu (2 pav.). 

 
2 pav. Transliuojamų ir tiksliųjų palydovų padėčių skirtumai, 2012 metų sausio 21 dieną 
 Atliktas trumpo, vidutinio ir ilgo bazinės linijos vektorių vertinimas. 
Trumpų atstumų vektorių ilgiai tarp referencinių stočių yra: Vardo – Vardo 
Havn – 5,107 kilometrai; Kristiansand – Tregde – 22,496 kilometrai (3–4 pav.).  

 
3 pav. Koordinačių skirtumai tarp Vardo ir Vardo Havn stočių, 2012 metų sausio mėnesį 
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 4 pav. Koordinačių skirtumai tarp Kristiansand ir Tregde stočių,  
2012 metų sausio mėnesį  

Vidutinio ilgio vektorių ilgiai tarp referenciniu stočių yra: Longyearbyen – Svea – 47,903 kilometrai; Bergen – Stavanger – 142,832 kilometrai (3–4 pav.).  

 
5 pav. Koordinačių skirtumai tarp Longyearbyen ir Svea stočių,  

2012 metų sausio mėnesį 
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 6 pav. Koordinačių skirtumai tarp Bergen ir Stavanger stočių, 2012 metų sausio mėnesį  
Ilgųjų vektorių ilgiai tarp referenciniu stočių yra: Kristiansand – Stavanger – 

170,033 kilometrai; Bodo – Andoya – 231,371 kilometrai (7–8 pav.).  

 7 pav. Koordinačių skirtumai tarp Kristiansand ir Stavanger stočių,  
2012 metų sausio mėnesį 
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 8 pav. Koordinačių skirtumai tarp Bodo ir Andoya stočių, 2012 metų sausio mėnesį  
Iš pateiktų paveikslų matyti, kad didžiausi koordinačių skirtumai yra esant 

Saulės aktyvumui (sausio 21 ir 24 dienomis). Trumpųjų vektorių koordinačių 
skirtumai esant Saulės aktyvumui kinta nuo: ∆X – 0,036–0,047 metrų; ∆Y – 
0,004–0,019 metrų ir ∆Z – 0,004–0,019 metrų, o nesant Saulės aktyvumui – ∆X – 0,035–0,040 metrų; ∆Y – 0,011–0,019 metrų ir ∆Z – 0,001–0,022 metrų. Vidutinio 
ilgio vektorių koordinačių skirtumai esant Saulės aktyvumui siekia iki: ∆X–0,533 
metrų; ∆Y–0,556 metrai ir ∆Z–0,465 metrų, o nesant Saulės aktyvumui – ∆X–0,059 
metrai; ∆Y–0,031 metrų ir ∆Z–0,11 metrų. Ilgųjų vektorių koordinačių skirtumai 
esant Saulės aktyvumui kinta nuo: ∆X–0,176 metrų; ∆Y–0,367 metrų ir ∆Z–0,105 metrų, o nesant Saulės aktyvumui – ∆X–0,045 metrų; ∆Y–0,052 metrų ir ∆Z–0,175 
metrų. 
 
Bendrosios išvados  
Remiantis disertaciniame darbe atliktais teoriniais ir eksperimentiniais tyrimais, gautos šios apibendrintos išvados: 

1. Tyrimai rodo, kad atliekant geodezinius matavimus Globaliąja 
navigacine palydovine sistema yra vienas ar du palydovai Žemės 
šešėlyje vienu metu. Transliuojamos orbitos skirtumas, lyginant su 
efemeridėmis siekia keletą metrų. Žemės šešėlį kertančių tiksliųjų 
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efemeridžių palydovų analizė neparodė jokių palydovo koordinačių ekstreminių pokyčių.  
2. Saulės audrų sukeliamą poveikį palydovų koordinatėms nustatyti 

remiantis transliuojamų ir tiksliųjų efemeridžių palyginimą 
neįmanoma. Žymus skirtumas, kartais daugiau nei vienas šimtas 
metrų, buvo aptiktas tarp palydovų transliuojamų ir tiksliųjų 
koordinačių. Tačiau manoma, kad šie dideli skirtumai atsiranda dėl paklaidos prognozuojamuose efemeridėse, kurios sudaromos 
neįvertinant kosmoso fenomeno efektų, tokių kaip, skirtingas kosmoso 
radiacijos slėgis, gravitacijos lauko svyravimai, Saulės audrų įtaka 

3. Saulės audros įtakoja vektorių tarp taškų ant Žemės paviršiaus 
matavimo tikslumą. Paklaidos yra iki 50 mm trumpiems vektoriams ir 
net iki 800 mm vidutiniams bei ilgiems vektoriams. 4. Saulės audros įtakoja taškų ant Žemės paviršiaus geodezinių 
koordinačių nustatymo tikslumą. Nustatyta, kad atraminių stočių 
apskaičiuotų geodezinių koordinačių tikslumas yra nuo 1 mm iki 
6 mm, tuo tarpu GPS koordinačių paklaida esant saulės audroms –  
2 iki 16 mm.  

 Publikacijų disertacijos tema sąrašas  
Straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose 

Zubinaitė V; Preiss G. 2011. Investigation into the Rate of Changes in Keplerian Orbital 
Elements for GPS Satellites under Solar Storming, Geodezija ir kartografija, 37(4): 
161–167. ISSN 1392-1541. 
Zubinaitė V; Preiss G. 2011. Investigation of the Effects of Specific Solar Storming 
Events on GNSS Navigation Systems, Aviation, 15(2): 44–48. ISSN 1648-7788.  
Zubinaitė V; Preiss G. 2010. Proposed Simplified Technique for Confirming High 
Precision GNSS Antenna Offsets, Aviation, 14(3): 83–89. ISSN 1648-7788.  
Zubinaitė V; Preiss G. 2010. An Initial Analysis of the Solar Storming Effects on the 
Determination of Coordinates Using GNSS, Geodezija ir kartografija, 36(3): 97–102. 
ISSN 1392-1541. 
Preiss G; Zubinaitė V. 2010. Discussion of the Effects of Selecting Incorrect Ellipsoid 
Parameters, Geodezija ir kartografija, 36(2): 85–90. ISSN 1392-1541.  

Straipsniai kituose leidiniuose 
Preiss G; Zubinaitė V. 2011. Analysis of the Effects of Earth Shadowing on GNSS 
Satellite Orbits, in The 8th International Conference „Environmental Engineering 
“Selected Papers, May 19–20, 2011, Vilnius, Lithuania Vol. 3. Vilnius: Technika, 2011. 
1436–1439. ISBN 9789955288275. 
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Trumpos žinios apie autorių Vilma Zubinaitė 2004 metais Vilniaus Gedimino technikos universitet 
įgijo matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, o 2007 metais – 
matavimų inžinerijos mokslo magistro laipsnį. 2008–2012 metais – Vilniaus 
Gedimino technikos niversiteto doktorantė. Vilma Zubinaite stažavosi Gjøvik 
universitetinėje kolegijoje, Norvegijoje. 
 Padėkos Esu dėkinga George Preiss, kuris tikėjo manimi bei visada skatino mane 
gyventi intensyviai. Pažindamas mane daugiau nei penkerius metus, jis padėjo 
man pamatyti mokslą „kitu kampu“, ir išmokė mane kaip vertinti gerą mokslinį 
darbą. 

Už pastabas ir pasiūlymus rengiant baigiamąjį darbą, bei greitus ir tikslingus atsakymus esu dėkinga mokslinio darbo vadovui prof. dr. Eimuntui 
Kazimierui Paršeliūnui.  

Be to, esu labai dėkinga Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
geodezijos ir kadastro katedros, geodezijos instituto, bei Norvegijos 
universitetinės kolegijos kolektyvui už palaikymą ir suteiktas sąlygas rengiant 
daktaro disertaciją.  
THE ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF SOLAR STORMING ON GEODETIC COORDINATES DETERMINED BY GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM  

Formulation of the problem. Since the beginning of positioning on the 
Earth’s surface by using satellites, the challenge has been to eliminate and 
correct sources that affect positioning accuracy. Mathematical solutions have 
been found to reduce these errors as much as possible. Some of the errors can 
be totally eliminated, while others can be corrected to a certain degree. Some of 
the errors, such as ionospheric errors, are still being examined and modelled. Ionosphere and troposphere delays and orbit errors are affected by the 
level of solar storm activity. It is generally assumed that satellite orbit errors are 
eliminated by differencing (using two or more receivers simultaneously) and by 
using more signal frequencies. 

The intensity of solar storm activity varies according to a well established 
11–12 year cycle. There are records of sunspot activity covering several hundred years. 

The solar cycle is just embarking (at the time of writing) on the upward leg 
of its cycle, and the next solar cycle high is confidently predicted in 2013. 
Further, there have been widespread and respectable reports that this coming 
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cycle is expected to be about 50% more intensive than the previous cycle. Extensive details on the science of solar activity as well as current intensity 
levels are obtainable at the Space Weather Prediction Center (SWPC). These 
details have become available as a result of enormous investment in the 
launching of specialized solar observation missions, clearly justified by 
society’s increasing dependence on space-based communication technologies. 
As explained at SWPC and below, solar storming levels have now been categorized as far as they can affect human society, and these can be seen in 
detail at the SWPC web site. 

The fact that the above mentioned solar storming phenomena can affect 
satellite navigation leads clearly and obviously to the consequence that these 
effects can also disturb attempts by surveyors to determine positions with high 
(centimetric) precision.  The situation is further complicated by the consequences of satellites 
passing through eclipse. If the Sun is active, then all satellites visible to the Sun 
can be assumed to be similarly affected. Global Navigation Satellite Systems 
(GNSS) satellites in partial eclipse might be less affected, while those actually 
in full umbra would logically be completely unaffected. Therefore, the question 
arises as to what effect there might be on ground receiver‘s positions.  

Topicality of the problem. Solar radiation pressure is the largest error 
affecting GNSS orbit and recent events have been widely reported. Navigation 
and positioning systems are affected, in one way or another, by different kinds 
of solar storms. Surveyors and other technicians who require high accuracy GNSS measurements are therefore likely to be most affected by these errors. 
Much work has been done to investigate and model the extent of the errors 
produced by solar activity. Most of the research has concentrated on 
ionospheric errors because these are thought to be most significant. 

Conversely, this work examines the errors that are caused due to 
inaccuracies in the orbital parameters transmitted by the satellites. The precise coordinates of each observed satellite are needed in order to be able to calculate 
the correct positions of the ground receivers. These coordinates are computed 
using a priori parameters transmitted by the satellites. However, the exact 
location of the satellite can subsequently be calculated using orbital parameters 
from ephemerides, which are obtained a posteriori from tracking observations.  

The most significant disturbance of satellites’ locations happens due to high solar pressure. During these periods the satellites can physically be pushed 
off course, thus leading to potentially very big ephemeris errors. Of course, 
these errors might vary according to the orientation of the satellites’ 
instantaneous position, and whether or not they might be in Earth shadow, that 
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is, in eclipse. Meanwhile, there are many ground control stations which observe the satellites and calculate their precise a posteriori orbit locations. High 
precision GNSS satellite ephemerides are freely available from the International 
GNSS Service (IGS). 

The National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) in 
USA has introduced so-called “Space Weather Scales” which are used to 
improve understanding and inform the general public and technical operations about current and future space weather conditions. These scales have been 
introduced to show the effects that can be experienced due to space 
environment disturbances. 
 

Research object. The main object of the research is an examination of the 
influence of solar activity on GNSS satellites’ orbits, and, as a consequence, on the accuracy of the ground positions. The examination includes consideration of 
Earth’s shadowing (i.e. satellites in eclipse) under solar storming conditions. 
 

The aim of the work. The main goal of this thesis is to examine whether 
the error in satellites’ orbital locations due to solar activity can affect the 
accuracy of the positions detected by ground receivers, including consideration of the effects of satellites in Earth’s shadow.  

 
Task of the work. To achieve the objective, the following tasks need to be 

addressed: 
1. To study technical literature to acquire and structure knowledge in this research field, related to an examination of the influence of solar 

activity on GNSS satellite’s orbits, and, as a consequence, on the 
accuracy of the ground positions. 

2. To prepare computerized procedures to determine satellites positions 
and satellites in Earth shadow. 

3. To study effects of solar storming on GNSS satellite orbits in the context of the satellites’ passage through Earth’s shadow. 
4. To study the effects of solar storming on GNSS satellites’ orbits, 

including the effects of solar storming on receiver observable 
comparisons. 

 
Methodology of research. Theoretical and experimental studies to determine solar storms’ effects on GNSS using satellite positions in orbit 

determination, computation of receiver positions theory, and availability of 
GNSS satellites while they are in Earth’s shadow. 
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Scientific novelty. Preliminary literature searches and studies quickly showed that enormous research efforts have been used to examine satellite-
positioning errors due to atmospheric effects. Somewhat less appears to have 
been reported concerning errors arising from orbital disturbance. At the same 
time, high precision observational techniques on the Earth’s surface do not 
appear to take account of potential orbital errors. As an example, modern field 
receivers do not normally have the user command ability to not use specific satellites if the user considers it appropriate. Perhaps such ability would be 
advisable, particularly having regard to potential eclipse effects. 

Thus, orbital errors and their consequences need to be systematically 
studied and assessed through the tasks mentioned above in order to determine 
the importance of introducing mitigating procedures to high precision practices. 

1. Tests were made of the influence of specific solar storms on geodetic coordinates determined by GNSS using precise and broadcast 
ephemerides. Differences were evaluated to examine the extent of 
solar storming effects on satellite positions in their orbits, and how big 
differences appear when calculating receiver position. Significant 
variations in geodetic positions correlated with specific solar storming 
events were shown. 2. The results of satellites being in eclipse were also analyzed and found 
to affect the quality of positioning when satellite is in use. However, 
no significant variations emerged clearly. 

 
Practical significance of the work results. The application of the investigation has been used to assess the impact of solar storms and eclipsed 

satellites on geodetic measurements and to evaluate the accuracy of the 
measurements. The practical significance of the results of these investigations is 
that conventional observing procedures appear to be adequate, therefore the 
additional precautions should be necessary during significant solar storms. The 
solar storming would only appear to be a concern at mid and longer distances. In other words, the average survey user at shorter distances probably need not 
worry about solar events. 
 

The statements presented for the defense 
1. The solar storming events influence on the satellites coordinates is 

impossible to distinguish by the comparison of the broadcast and precise ephemerides. Significant differences between two sets of 
satellites coordinates – broadcast and precise – were found. But it is 
suggested that these large differences might be due to residual errors in 
the predicted broadcast ephemerides, compounded by the unavoidable 
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effects of “normal” (i.e. under non solar storming conditions) space phenomena such as various forms of cosmic radiation pressures and 
gravity field fluctuations. 

2. The solar storming events have influence to the accuracy of the ground 
positioning vectors. The errors range approximately till 50 mm for the 
short vectors, and up to 800 mm for the mid and long vectors.  

3. The effect of Earth’s shadowing on a satellite positioning is not significant, because the differences of ephemerides of satellites passing 
the Earth’s shadow do not show changes. Also, evaluations show that 
there are just one or two satellites in Earth’s shadow at the same time.  

4. The solar storming events have influence to the accuracy of the 
geodetic coordinates of the points on the Earth’s surface. For example, 
the quality of computed geodetic coordinates of some CPOS station ranged from 1mm to 6 mm, whereas the errors in geodetic coordinates, 
when is reported Solar storm activity, ranged from 2 mm to 16 mm. 

 
Approval of the results The author with the co-authors has published six scientific papers: five 

articles in reviewd scientific periodical publications (Preiss, Zubinaite, 2010a; Zubinaite, Preiss 2010b; Zubinaite, Preiss 2010c; Zubinaite, Preiss, 2011a; 
Zubinaite, Preiss, 2011b); one article was published in the proceedings of the 
international conference (Preiss, Zubinaite, 2011). 

The author has participated and presented her research at six scientific 
conferences: 1. International conference „Aviation“ 2009 in Vilnius; 

2. Scientific conference „Aviation“ 2010, 2011, 2012 in Vilnius; 
3. International conference „The 8th International Conference, 

Environmental Engineering“ 2011 in Vilnius; 
4. Scientific conference „Civilinė inžinerija ir geodezija“ 2011 in 

Vilnius. 
 
Dissertation structure The research consists of the following parts, namely the introduction, four 

chapters and summary of the results, three supplements are included as well. 
The dissertation contains 88 pages, apart from the supplements; there were 

used 19 numbered equations, 40 figures and 11 tables. 113 literature sources were used. 
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General conclusions Detailed conclusions have already been presented in each of the forgoing 
chapters. These have led to the following general conclusions at the end of this 
study. 

The goal of this thesis was to examine whether the error in satellites’ 
orbital locations due to solar activity can affect the accuracy of the positions 
detected by ground receivers, including consideration of the effects of satellites in Earth shadow: 

1. The solar storming events influence on the satellites coordinates is 
impossible to distinguish by the comparison of the broadcast and 
precise ephemerides. Significant differences between two sets of 
satellites coordinates – broadcast and precise – were found. But it is 
suggested that these large differences might be due to residual errors in the predicted broadcast ephemerides, compounded by the 
unavoidable effects of “normal” (i.e. under non solar storming 
conditions) space phenomena such as various forms of cosmic 
radiation pressures and gravity field fluctuations. 

2. The solar storming events have influence to the accuracy of the 
ground positioning vectors. The errors range approximately till 50 mm for the short vectors, and up to 800 mm for the mid and long vectors.  

3. The effect of Earth’s shadowing on a satellite positioning is not 
significant, because the differences of ephemerides of satellites 
passing the Earth’s shadow do not show changes. Also, evaluations 
show that there are just one or two satellites in Earth’s shadow at the same time.  

4. The solar storming events have influence to the accuracy of the 
geodetic coordinates of the points on the Earth’s surface. For example, 
the quality of computed geodetic coordinates of some CPOS station 
ranged from 1 mm to 6 mm, whereas the errors in geodetic 
coordinates when is reported Solar storm activity ranged from 2 mm to 16 mm. 

 
About the author Vilma Zubinaite was awarded the Bachelor Degree in the field of Geodesy 
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Gjovik Univerity College in Norway. 
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