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Vulnerabilty of GPS receivers to solar radio 

bursts 

Newest generations of commercial GPS receivers are 
able to navigate using weak satellite signals down to  
-160 dBm considering normal environment conditions. 
These combine different sources of man-made and 
natural radio-frequency noise that limit the GPS 
performance by decreasing the L1 carrier signal-to-
noise ratio (SNR). During high periods of solar cycles 
solar radio bursts (SRB) may exceed 100,000 solar flux 
units (SFU) causing SNR on the Earth's sunlit side to 
additionally drop for over few decades below the useful 
limit. This paper presents a short overview of solar 
noise classification, solar cycle progress and 
predictions, some analysis reports and examples of 
observed record breaking event in 2006. 
 

1 Uvod  

Sončeva atmosfera je z močnimi prepletajočimi 
magnetnimi polji in temperaturami do 5 milijonov °K v 
koroni močan širokopasovni oddajnik radijskega šuma. 
Prve posledice občasnih izjemnih dogodkov na Zemlji 
so na sprejemnikih šibkih satelitskih signalov vidne že 
po 8,315 minute, njihova zaznava pa je odvisna tudi od 
vidnosti mesta izvora dogodka na Soncu. Postavitev 
opozorilnega sistema na bližajoče se motnje je praktično 
nemogoča, saj trenutek optičnega ali drugega 
opazovanja na Zemlji in okoliških satelitih sovpada z 
dejanskim začetkom učinkovanja kvarnih vplivov. Zato 
se številni uporabniki satelitskih storitev lahko zanašajo 
le na kompleksne napovedi organizacij, ki se ukvarjajo 
z opazovanjem vremena v vesolju, npr. NOAA Space 
Weather Prediction Center. Mehanizmi njihovih 
napovedi temeljijo na optičnem in radijskem 
opazovanju razgibanega Sončevega površja, meritvah 
na satelitih in prizemnih namenskih postajah ter 
primerjalnih izračunih uporabniških sistemov, npr. 
opazovalnih postaj sistema GPS. 
 Analiza posledic Sončevih aktivnosti na storitveni 
segment se izvaja v okviru projekta ARRS J2-3625: 
"Določitev in ocena vplivov izrednih Sončevih 
aktivnosti na satelitsko določanje lokacije". V njem se 
obravnava več značilnih dogodkov: kontinuirani Sončev 
veter s počasno in hitro komponento, blišče s 
sproščanjem visokih energij na celotnem frekvenčnem 
področju do žarkov gama, koronske masne izbruhe 
(CME) s kratkotrajnimi izpusti milijard ton ioniziranih 
plinov ter protonske nevihte hitrih protonov na valovni 
fronti širjenja CME. 

 Posledice teh dogodkov na uporabnost GPS delimo 
na dva nepovezana segmenta učinkovanja: spreminjanje 
ionosferskega parametra TEC (angl. Total Electron 
Content) in radijske motnje z nižanjem razmerja signal-
šum SNR (Signal-to-Noise Ratio). TEC se kot merilo za 
skupno število elektronov vzdolž komunikacijske poti 
uporablja za oceno vplivov na psevdo razdalje do 
posameznih satelitov, saj obstaja neposredna ocenjena 
relacija med TEC in odstopanjem meritve v metrih. 
Takšne spremembe pa je možno z linearnimi opazovanji 
GPS nosilnih frekvenc L1 in L2 že delno izločiti. Glede 
na naravo nekoreliranega šuma je uporaba primerjalnih 
metod pri zagotavljanju boljšega razmerja SNR 
neuspešna, zato lahko znatno povečane motnje 
privedejo do manjše občutljivosti sprejemnikov, 
degradacije določitve položaja in celo izgube 
razpoložljivosti signala. 
 

2 Izvor Sončevega radijskega šuma 

Skupno sestavo radijskih motenj v obliki aditivnega 
belega Gaussovega šuma delimo na tri ločene 
komponente [1], ki se med seboj v sprejemnikih GPS 
seštevajo: 

• stalno prisoten šum iz ozadja, 
• počasi spremenljivi šum z značilnimi periodami,  
• nenadni kratkotrajni izbruhi velikih razsežnosti. 

 Šum iz ozadja, poimenovan tudi s tiho komponento 
St, lahko določimo z meritvijo skupne gostote šuma in 
eliminacijo vseh spremenljivih delov (Sp in Si). V 
območju od 1 GHz do 20 GHz lahko ocenjeni model [1] 
z 10 % natančnostjo opišemo kot spremenljivko za 
določeno frekvenco, podano v GHz, z naslednjim 
izrazom (1): 
 

211.14,124,26 ffSt ++= [SFU],           (1) 

 
pri čemer SFU (angl. Solar Flux Unit) označuje 
osnovno merilno enoto radijskih astronomov 1 SFU = 
10-22 Wm-2Hz-1 oz. 10.000 Jy (po Karlu Janskyju, 
radijskem astronomu, ki je leta 1931 odkril izvore 
radijskih valov iz Rimske ceste). Normala za meritev se 
podaja z indeksom F10,7 na 10,7 cm valovne dolžine 
oz. na 2,8 GHz, kar vsak dan opoldan ob lokalnem času 
izmeri in objavi opazovalnica Penticton v Kanadi 
(lat/lon = 119,62W/49,32N). 
 Vrednosti šuma na več frekvenčnih območjih od 245 
MHz do 15,4 GHz so merjene z mrežo Sončevih 
radijskih teleskopov RSTN (angl. Radio Solar 
Telescope Network), med katerimi se nam najbližji 
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nahaja na jugovzhodu Italije (lat/lon = 40,40N/17,43E) 
v bližini kraja San Vito. Podatki opoldanske meritve iz 
minimuma Sončevega cikla 18. 2. 2009 z ujemanjem z 
enačbo (1) so prikazani v naslednji tabeli. 

Tabela 1: Merilni podatki v minimumu Sončeve aktivnosti 

f (MHz) 1415 2695 4995 8800 
S (SFU) 48 55 112 421 

Ujemanje +3,9 % -18,9 % -3,5 % +90 % 
 
 Počasi spremenljivi šum Sp se spreminja z dvema 
periodama, ocenjenima na 27 dni in 11 let. 27-dnevni 
cikel ustreza diferencialni rotaciji plinastega Sonca na 
srednjih geografskih širinah, kjer prevladuje 
neenakomerna razporeditev svetlih energijsko aktivnih 
območij (angl. plage) blizu Sončevih peg. Ta območja 
se lahko pojavijo in umaknejo že tekom enega dneva, 
lahko pa se zadržijo tudi več rotacij in prispevajo k 
periodičnemu vzorcu povečanja šuma. Približno 11-
letna perioda pripada eni menjavi magnetnih polov 
Sonca oz. Sončevemu ciklu, kjer se aktivnosti ob viških 
zaradi močnih magnetnih dejavnosti povečajo. Vsota 
prispevkov obeh period dosega najvišji spekter okrog  
f = 3 GHz z upadanjem v obe smeri [1]. Tako znašajo 
motnje na nosilcu GPS L1 na 1545,72 MHz le 49 % 
izmerjenih vrednosti F10,7, na 1 GHz pa samo 24 %.  
 Indeks F10,7 kot seštevek vseh komponent sovpada 
tudi s spremljanjem Sončevih peg v fotosferi. Pri 
opazovanjih števila peg (s) in njihovih združenih skupin 
(g) se kot mednarodno pravilo za absolutno vrednotenje 
uporablja Wolfovo število (R). R kot utežena vsota R = 
k (10g + s) zaseda vrednosti blizu 0 v mirnih obdobjih 
(npr. v letih 2007-2010) do v povprečju 200 na višku 
ciklov (npr. v letih 2000-2003). Relacijo [3] med 
opazovanji Sončevih peg in ocenjenim celotnim 
pretokom S na 10,7 cm valovne dolžine podaja 
naslednji izraz (2): 
 

( ) ( )32 0209,00575,0572,00,67 RRRS −++= .   (2) 

 

 

Slika 1. Prikaz skupne vrednosti radijskega šuma  St + Sp [2] 

 Skupna vrednost spremenljivega šuma (Sp) in šuma 
iz ozadja (St) skozi 1 Sončev cikel po (2) znaša od okoli 
67 do 240 SFU, kar prikazuje tudi graf [2] zadnjega 

(23.) in napovedi trenutnega (24.) Sončevega cikla na 
sliki 1. Primerjava opisanih modelov s trenutnimi 
merjenimi vrednostmi (S = 95 SFU, R = 79, F10,7) z 
izračuni po (1) in (2) podaja naslednje ugotovitve: 

• St = 69,8 SFU, Sp = 47,5 SFU, Sp+t = 96,1 SFU, 
• S = 128,3 SFU. 

Opazimo lahko, da so trenutno merjene vrednosti (95 
SFU) rahlo pod mejo pričakovanj (96,1 / 128,3 SFU), 
kar kaže na nekoliko nižjo intenziteto 24. cikla, ki naj bi 
po zadnjih podatkih [2] dosegel vrh maja 2013. V 
primerjavi s 23. ciklom, ki je postregel z nekaj 
izjemnimi dogodki (oktober 2003, december 2006), se v 
prihodnjih letih predvideva zmanjšanje povprečnih 
aktivnosti (slika 1). Kljub temu pa v naslednjih letih ne 
moremo sklepati o posledičnem zmanjšanju intenzitete 
posameznih izoliranih pojavov, ki lahko presenetijo tudi 
izven časovnega območja okoli vrha cikla. 
 

3 Opazovanje lastnosti radijskih izbruhov 

Pojavi močnih Sončevih radijskih izbruhov SRB (angl. 
Solar Radio Burst) z magnitudo >105-106 SFU so 
povezani z nenadnimi hitrimi sproščanji energije v 
Sončevi kromosferi in koroni. Šum na frekvencah do 
300 GHz nastaja v štirih tipičnih procesih [4]: 

• girosinhrotrona oddaja z elektroni visokih 
relativističnih energij - od 3 GHz do 300 GHz, 

• giroresonančna oddaja s kroženjem počasnejših 
elektronov nad Sončevimi pegami - nad 2 GHz, 

• zavorno sevanje prosto gibajočih elektronov po 
ukrivljeni poti (Coulomb) - med 1 in 3 GHz in 

• oddaja, povezana z oscilacijo plazme in 
spremljajočimi valovi - frekvence do 2 GHz. 

 Vsak radijski izbruh je podvržen določenim 
zakonitostim, ki razkrivajo naravo izvora in 
propagacijske lastnosti. Na podlagi opazovanj 
mehanizmov proženja, širokopasovnosti, frekvenčnega 
poteka, spreminjanja amplitude, trajanja in ponovljivosti 
izbruhov so le-ti nadalje razvrščeni v osnovne tipe 
razredov: I, II, III, IV in V, z dodatnimi tipi U, J, N, RS 
in DCIM. 
 Zaradi različnih temperatur in gostote višinskih 
plasti Sončeve atmosfere je možno karakteristične 
frekvence razvrstiti tudi po posameznih mestih nastanka 
[2], kar prikazuje tabela 2. 

Tabela 2: Mesta izvorov Sončevih radijskih izbruhov [2] 

Področje atmosfere Frekvenca (MHz) 
Spodnja kromosfera 15.400, 8.800 
Srednja kromosfera 4.995, 2.695 
Zgornja kromosfera 1.415, 610, 410 

Spodnja korona 245 
Zgornja korona 25 do 75 

 
 Analiza pogostosti pojavov [5] z upoštevanjem treh 
zaporednih ciklov je prikazana na sliki 2. Iz grafa je 
možno razbrati, da se pojav izbruhov z močjo 10.000 
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SFU in več znatno poveča ob časih okoli maksimuma 
Sončevega cikla. Tu se večji izbruh na frekvencah med 
1 in 2 GHz pojavi v povprečju na 50 dni, z vrednostjo 
100.000 SFU in več pa po izvedeni analizi nad 
pridobljenimi podatki RSTN 1 do 5-krat v enem ciklu.  
 

 

Slika 2. Prikaz pogostosti, amplitude in frekvenčnega področja 
radijskih izbruhov v obdobju [5] 

 Za določitev vplivov SRB na GPS se opazuje 
predvsem frekvenčni pas L (1 - 2 GHz), ki sovpada z 
nosilnima frekvencama L1 (1545,72 MHz) in L2 
(1227,60 MHz). V tem območju Sončevi radijski 
teleskopi opazujejo le frekvenco 1415 MHz, ki se 
nahaja ravno med nosilcema. S pomočjo pridobljenih 
podatkov iz observatorija San Vito v letih 2000-2010 je 
bila izvedena analiza jakosti in pogostosti SRB, 
prikazana na sliki 3. 
 

 

Slika 3. Prikaz SRB na 1415 MHz v obdobju 2000-2010 za 
postajo San Vito, Italija 

 Na abscisi so prikazani datumi v formatu 
YYMMDD, vendar os ni linearna, saj se prilagaja 
pogostosti izbruhov. Tako so razvidni pogostejši izbruhi 
v letih 2000-2001, ki zajemajo kar 46 % osi (355 
dogodkov). V letih minimuma 2008-2009 ni zaznanega 
nobenega dogodka, v letu 2010 pa samo pet manjših z 
najvišjo vrednostjo 1800 SFU. Po magnitudi nad 10.000 
SFU se v celotnem opazovanem obdobju nahaja samo 6 
dogodkov, razporejenih v letih 2003-2005, med njimi 
največji julija 2005 dosega vrednost 120.000 SFU. 
 Meritev na radijskem teleskopu je odvisna predvsem 
od časa v dnevu, ko se Sonce najbolj približa zenitu. 
Ker se istočasne meritve porazdeljenih opazovalnic zelo 
razlikujejo, neposredne primerjave med opažanji 
oddaljenih teleskopov niso mogoče. V okviru javno 
dostopnih podatkov na straneh NGDC/NOAA [6] se 
nahajajo zapisi štirih postaj RSTN, katerih opažanja so 
za dva največja dogodka prikazana v tabeli 3.  

Tabela 3: Primerjava opazovanj SRB na različnih RSTN 

Mesto 
RSTN 

Lok. 
RSTN 

Čas. 
pas 

11.7.05 
16:36 U 

6.12.06 
19:30 U 

San Vito 
(Italija) 

40,40N 
17,43E 

UTC
+1 

99.852 
SFU* 

večer 
(ni pod.) 

Sagamore 
Hill (ZDA) 

42,38N 
70,49W 

UTC 
-5 

2.256 
SFU 

139.086 
SFU* 

Palehua 
(Havaji/ZDA) 

21,24N 
158,06W 

UTC 
-10 

2.093 
SFU 

131.593 
SFU* 

Learmonth 
(Avstralija) 

22,13S 
114,60E 

UTC
+8 

noč 
(ni pod.) 

noč 
(ni pod.) 

 
Prvi izbruh z dne 11.7.2005 pripada največjemu odčitku 
opazovalnice v Italiji na 1415 MHz, kar je pomemben 
dogodek za meritev morebitnih posledic v Sloveniji. 
Drugi dogodek z dne 6.12.2006 pripada največjemu 
zaznanemu radijskemu izbruhu na svetu, ki je tudi 
predmet številnih znanstvenih prispevkov. Absolutne 
vrednosti, označene z *, podajajo le zgornjo mejo 
zmožnosti radijskega teleskopa, ne pa dejanske 
vrednosti, ki se izračuna na podlagi upoštevanja 
dodatnih kriterijev. Preračunane in ocenjene vrednosti 
za prvi dogodek znašajo 120.000 SFU in drugi 1-2,5 
milijona SFU. 
 

4 Vrednotenje meritev šuma 

Verjetnost, da Sončevi radijski izbruhi občutno okrnijo 
sprejem satelitskih signalov, so relativno majhne oz. 
ocenjene na nekajkrat v 11-letnem ciklu na celi 
zemeljski obli. Če upoštevamo še rotacijo Zemlje s 
trenutno delno osvetljenostjo in trajanje vrhov izbruhov 
le nekaj minut, je verjetnost za opazovanje posledic 
izbruhov 105-106 SFU med uporabniki zelo majhna. 
Zaenkrat o konkretnih številkah za področje Slovenije 
še ni mogoče govoriti, saj ni znano, da bi bila izvedena 
študija za ožji prostor. Sicer sistem GPS s konstelacijo 
24 satelitov IOC (angl. Initial Operational Capability) 
omogoča standardne storitve SPS (angl. Standard 
Positioning Service) šele od decembra 1993 naprej, zato 
je mogoča primerjava samo z delom 22. in celotnega 23. 
cikla. 
 Za model vrednotenja posledic predpostavljamo [7] 
naslednje vrednosti za kodo C/A na nosilcu L1: 

• oddajna moč satelitov (EIRPmin): 26,8 dBW, 
• polarizacijske izgube: 3,4 dB, 
• izgube na prosti poti (20.200 km): 184,4 dB, 
• atmosferske izgube: 0,5 dB in 
• dobitek sprejemne antene: 3 dBi. 

Minimalna sprejemna moč signala L1 na Zemlji po 
zgornjih podatkih znaša -158,5 dBW, kar je 1,5 dB bolje 
od specifikacij GPS. Nivo termičnega šuma N0 pri 290 
°K znaša -204 dBW/Hz. Ob teh predpostavkah znaša 
razmerje C/N0 (nivo nosilca L1/termični šum pri 290 
°K) 45,5 dBHz. To razmerje je prikazano kot razmerje 
SNR-dBHz v vseh aplikacijah (navigacijske naprave, 
telefoni) in se ponavadi giblje med 40-50 dBHz. Razlika 
med izračunano vrednostjo in realno je predvsem v 
boljših signalih satelitov novejših generacij (blok IIR-M 
in IIF) pri meritvah z dobro vidljivostjo. Spodnja meja 
uporabnosti razmerja C/N0 se giblje okrog 25 dBHz, kar 
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narekuje celotno dinamično območje razmerja na 25 dB 
oz. udobno na približno 18 dB.  
 Če upoštevamo še procesno ojačenje širjenega 50 Hz 
C/A signala s psevdo naključno (PRN) kodo hitrosti 
1,023 Mbit/s, le-ta znaša 43,1 dB dobitka, kar sprejemni 
nosilec (C) poviša na signal (S) -115 dBW. Hkrati se na 
pasovni širini 2 MHz poveča tudi šum, ki znaša okoli 
-138,5 dBW (izračun za 2 MHz pasovno širino in 
efektivno nadomestno šumno temperaturo 513 °K). 
Minimalno razmerje SNR v tem primeru znaša 23,5 dB, 
kar sovpada z visokimi stranskimi korelacijskimi 
impulzi relativno slabih PRN Goldovih kod.  
 Vpliv šuma radijskih izbruhov na nižanje razmerja 
C/N0 prikazuje naslednji izraz (3): 
 

( ) ( )[ ]sb kTfGcSA 22
10 4/1log10 π+=  ,           (3) 

 
kjer Sb predstavlja zaznan Sončev šum v enotah SFU, G 
dobitek sprejemne antene in Ts skupno šumno 
temperaturo. Nekaj tipičnih izračunanih vrednosti za 
izbruh v višini 100.000 SFU predstavlja tabela 4. 
 

Tabela 4: Vpliv radijskega šuma na razmerje C/N0 [dB] 

G / Ts 200 °K 300 °K 400 °K 500 °K 
0 10,6  9,0 7,9 7,1 
3 13,4 11,7 10,6 9,7 
10 20,2 18,5 17,3 16,3 
20 30,2 28,4 27,2 26,2 

 

5 Primer radijskega izbruha 6.12.2006 

Decembra 2006 so izbruhi na frekvencah GPS dosegli 
ocenjene vrednosti preko 106 SFU. Tak izbruh bi po (3) 
za miniaturne antene z dobitkom 3 dBi in Ts 513 °K 
povzročil padec C/N0 za 19,16 dB. Ker glede na tabelo 
3 zaradi večera pri nas takratna meritev ni bila zaznana, 
so v nadaljevanju navedeni primeri degradacije za 
področje Ancona, Peru [8]. 
 Opazovanje signalov posameznih satelitov v uro 
trajajočem izbruhu kaže na občasne močne padce C/N0 
med 25-30 dB na L1. Vzorec nižanja razmerja, prikazan 
na sliki 4 za satelit PRN 28, je praktično identičen za 
ostale opazovane satelite na isti lokaciji in tudi druge 
meritve tisoče kilometrov stran. Razlika se kaže le v 
različnih stopnjah padcev, ki so odvisni od lokalnega 
vpada Sončeve svetlobe.  
 

 

Slika 4. Prikaz vplivov izbruha na C/N0 in oceno razdalje [8] 

Opazovanja števila uporabljenih satelitov kažejo na 
izgubo zmožnosti lociranja v skupnem trajanju 313 s z 
najdaljšim vmesnim neprekinjenim obdobjem 155 
sekund. Prav tako je nihala tudi meritev absolutne 
določitve položaja med 20 in 60 metri. 
 

 

Slika 5. Vplivi izbruha na št. satelitov in hor. odstopanje [8] 

6 Sklep 

Sončevi radijski izbruhi so pomembna komponenta 
aktivnega dogajanja na Soncu, saj lahko občasno 
ogrožajo delovanje storitev sistema GPS. Te vrste 
motenj, ki delujejo neposredno na sprejemnike šibkih 
satelitskih signalov in kvarijo razmerje C/N0, ni mogoče 
napovedati ali odpraviti v celoti. Zato je še posebej v 
času, ko se bližamo vrhu 24. Sončevega cikla, 
pomembno, da morebitne izpade ali degradacijo storitev 
pričakujemo in ustrezno obravnavamo. 
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