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Ievads 
LatPos sistēma ir 19 Globālās pozicionēšanas sistēmas bāzes staciju savietojums vienā 
sistēmā. Sistēma sastāv no vadības un datu apstrādes centra un 19 GPS bāzes stacijām visā 
Latvijas teritorijā.  
 

 
 

1.att LatPos bāzes staciju izvietojums 
Fig. 1, LatPos base station locations 

 
Antenas atrodas uz ēku jumtiem, stabilās vietās. Uztvērējs un UPS sistēma, metāla seifā 
atrodas servera telpās. 
Latpos sistēma tika uzstādīta 2005.gada rudenī un kopējā tīklā ar serveri tika iedarbināta 
2005.gada septembrī. Kopš tā brīža tiek uzkrāti mērījumu dati.  
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Sistēmas bāzes staciju koordinātas tika noteiktas attiecībā pret Latvijas 0. klases 
ăeodēziskajiem punktiem: Arājs, Kangari, Indra un Rīga. 
Uzsākot koordinātu izmaiĦu pētniecību, paredzēts izmantot papildus stabilas bāzes stacijas 
„Irbene” novērojumus. Šī bāzes stacija darbojas un uzkrāj datus jau desmit gadus. 
2003.gada un 2008.gada rudenī, veiktas nedēĜu garas (GPS nedēĜa 1499) GPS novērošanas 
kampaĦas, kopīgi ar ZiemeĜvalstīm. Tas nodrošinās Latvijas ăeodēziskās sistēmas iekĜaušanu 
kopējā ăeodēziskā sistēmā un dos priekšstatu par notikušajām izmaiĦām, pēdējo piecu gada 
laikā. 
 
 
Koordinātu aprēėins 
 
GPS bāzes staciju sistēmas koordinātas tika aprēėinātas 2005.gada septembrī. Aprēėiniem 
tika izmantot Trimble programmatūra „Trimble Geomatics Office”. Pielietota garo bāzes 
līniju iespēja. Veicot satelītu signālu analīzi, vizuāli tika atlasīti nepārtraukti signāli, lai 
uzlabotu rezultātu. Izvēlētajā metodikā, tika aprēėināta tas bāzes līnijas pa vienai, savstarpēji 
starp bāzes stacijām un atbalsta punktiem. Aprēėinātā precizitāte tika sasniegta līdz 2mm. 
Šajā rakstā tiek aplūkoti aprēėini, kuros izmantoti dati no 2006., 2007. un 2008. gada. Rakstā 
tieši netiks aplūkota koordinātu izmaiĦa, bet gan ārējo faktoru ietekme uz datiem. 
 

 
 

2.att 2006.gada koordinātu aprēėinu rezultāts 
Fig. 2, Year 2006, coordinates calculating results 

 
Veicot atkārtotu koordinātu aprēėinu, tika izmantoti 2006.gada dati. Aprēėinos tika izmantoti 
dati vienas diennakts garumā. Veicot analīzi, rezultātu uzlabošanai tika analizēti satelītu 
pārtrauktības momenti. Izslēdzot satelītu informāciju, kas pasliktina rezultātu, tika panākta 
datu izlīdzināšana ar 3,4 mm standartnovirzi. 
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3.att 2007. gada datu aprēėina rezultāti, iekĜaujot bāzes staciju Irbene 
Fig. 3, Year 2007, coordinate calculating results, including station Irbene 

 
Veicot pirmreizējo datu apstrādi un analīzi, 2007.gada datu kopā tiek iekĜauta bāzes stacija 
Irbene. IekĜaujot bāzes staciju Irbene, rodas nesaistes, kas lielākas par vienu metru. 
 

 

 

 
 

4.Att Saules aktivitātes  (No lapas http://hirweb.nict.go.jp/sedoss/solact3/) 
Fig. 4, Solar activity 

 
Veicot datu analīzi un studējot GPs signāla ietekmējošos faktorus, tika noskaidrots, ka Ĝoti 
lielu ietekmi rada Saules aktivitātes. Tika veikti pētījumi par saules aktivitātēm datumos, 
kuros  
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ĥemti izejas dati. Atklājās, ka tieši 9. jūlijā bijusi maksimālā saules aktivitāte. Iepriekšminētie 
aprēėini tieši uz to norāda. 
 

 
 

5.att 2007. gada datu aprēėina rezultāti, neiekĜaujot bāzes staciju Irbene 
Fig. 5, Year 2007, coordinate calculating results, excluding station Irbene 

 
Veicot koordinātu piesaisti tikai bāzes stacijai Rīga, bāzes līniju izlīdzināšana tīklā dod 
rezultātu zem 3 mm. 
 

 
 

6.att 2008. gada datu aprēėina rezultāti, neiekĜaujot bāzes staciju Irbene 
Fig. 6, Year 2008, coordinate calculating results, excluding station Irbene 
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2008.gada aprēėinu rezultāti ir sliktāki, kā iepriekšējo gadu rezultāti. Turpmākā darbībā tiks 
veikta precīzāka datu analīze un izvēlēti periodi ar mazāku saules aktivitāti 
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Zvirgzds J., Bāzes staciju sistēmas LatPos koordinātu izmaiĦa laikā 
Veicot precīzo koordinātu aprēėinu, jāĦem vērā GPS signālu ietekmējošos faktorus. Viens no ievērojamākajiem 
ir Saules aktivitātes. Saules aktivitātes ir magnētisku viĜĦu rašanās, kas tieši ietekmē radioviĜĦu izplatīšanos. Tā 
kā GPS sistēmas darbība balstīta uz laika mērīšanu, ko vilnis veic no satelīta līdz uztvērējam, tad ietekmējot 
viĜĦu izplatīšanos, tiek bojāta visas sistēmas darbība. GPS sistēma veic signāla atnākšanas laiku mērot līdz 
mikrosekundēm. Laiks šinī gadījumā nosaka attālumu līdz satelītam. Precīzo aprēėinu gadījumā nepieciešams 
izvēlēties laiku, kad ir vismazākās saules aktivitātes bijušas. Bāzes staciju koordinātu aprēėinam viegli izvēlēties 
kādu noteiktu periodu, jo bāzes stacijas uzkrāj datus par visu periodu. Vienas sekundes dati tiek uzglabāti divas 
nedēĜas, bet garākam periodam tiek uzglabāti dati ar 30 sekunžu intervālu. Izmantojot šo lielo intervālu, līdz ar 
ko samazinās datu apjoms, iespējams veikt precīzo koordinātu aprēėinu. Šinī gadījumā, bez noteiktiem 
priekšnosacījumiem, tika izvēlēts 9.jūlijs. Ir notikusi tieša sakritība un šajā dienā, saskaĦā ar Japānas 
pētniecības datiem ir bijusi vislielākā saules aktivitāte. Tiešs pierādījums tam ir, ka aprēėinu rezultāts ir virs 
viena metra, kas nav pieĦemami. Veicot aprēėinus citos gados, nav novērojama tik liela aprēėinu kĜūda. Tas 
pierāda, ka nepieciešams izvēlēties labvēlīgus laika periodus. 
 
Zvirgzds J., LatPos base station coordinate changes in time 
Preparing coordinate calculations, it is mandatory, to look for influencing factors. One of the factors is Solar 
activity. Solar activity is electromagnetic wave generation, this impacts GPS measurements very strongly. GPS 
measurements are distance measurements depending on travel time from satellite to receiver. In this case, 
operator must choose time, to collect data. As base station network collets data all over the time, it is easy to use 
time period with minimums solar activity. In this case data used without any research for solar activity 
minimum. As result, calculation preciseness is over the one meter. This proves, for precise measurements and 
calculations, users must chose exact time for best perofomance. 
 
Звиргздс Я. Изменение координат системы ЛатПос во времени. 
Проводя вычисление точных координат следует учитивать факторы влияющие на сигналы ГПС. Один 
из наиболее влияющих факторов это активность Солнца – появление магнитных волн прямо влияющих 
на распостранение радиоволн. Так как функционирование системы ГПС основано на измерении времени 
которое волна проходит от сателита до приемника, влияя на распостранение волн негативно влияет на 
работу всей системы. Систкма ГПС определяет время прихода сигнала с точностью до микросекурды 
а время в данном случае определяет растояние до сателита. В случае точных вычислений необходимо 
выбрать время когда активность Солнца наименьшая. Для вычисления координат базовых станций 
легко подобрать  определенный период, потому что на базовых станциях накопляются данные за весь 
период.  Данные по одной секунде хранятся две недели, a по болле длинному периоду сщхраняют данные 
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с интервалом 30 секунд. Используя этот большой период времени уменьшает обьем данных и дает 
возможность вычислить точные координаты. В этом случае без предварительных условий была 
принята дата 9 июля. Фиксировано прямое совпадение и в этот день по данным Японских ученых была 
наибольшая активность Солнца. Прямое доказательство тому то, что результат вычислений с 
точностью до метра, что неприемлемо. Проводя вычисления по другим годам, не наблюдается столь 
большая ошибка. Это доказивает, что необходимо подобрать более подходящие периоды времени. 




