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COST ES1206: 

Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather 

events and climate (GNSS4SWEC) 

Pasaulinės Palydovinės Navigacijos Sistemų priežemio produktai, skirti ekstremalių meteorologinių 

reiškinių ir klimato kaitos stebėsenai 
 

 

Thessaloniki, 2015 gegužės 11-14 d.   

COST ES 1206 Seminaras/ konferencija/ valdybos susirinkimas 

 

 

COST ES 1206 veiklos konferencijoje dalyvavo apie 140 narių iš 17 Europos šalių, taip pat Australijos, 

Japonijos, Indijos. COST veiklos pagrindinis tikslas siejasi su koordinavimu  vystymo globalaus 

inovatyvaus troposferos pažinimo, padedančio gerinti orų prognozes, panaudojant GNSS stočių 

produktus. Susitikimo metu vyko darbo grupių (WG1, WG2, WG3) veiklų ir gautų rezultatų pristatymai 

(pridedama programa). COST veiklą atstovaujančių šalių mokslininkai pristatė atliktus  darbus, taikant 

GNSS produktus gerinant klimatinius modelius, ekstremalių reiškinių prognozavimą. 

 

Lietuvą COST ES 1206 veikloje susitikime atstovavo Vilniaus universiteto (VU)  ir Klaipėdos 

universiteto (KU) atstovai, kurie bendradarbiauja taikant GNSS referencinių stočių  produktus gerinant 

troposferos monitoringą, taikant ekstremalių meteorologinių reiškinių (liūčių, poplūdžių, snygių ir kt.), 

ciklonogenezės tyrimams bei prognozavimui. GNSS vandens garų duomenų gavimas Lietuvos 

teritorijoje iki šiol nėra pritaikytas. Šiame etape derinamos galimybės pritaikyti ir prijungti  Lietuvoje 

veikiančių GNSS stočių tinklus, kuriant globalius produktus. VU mokslininkai doc. dr. G. 

Stankūnavičius ir prof. dr. E. Rimkus pristatė veiklos rezultatus WG 2 darbo grupėje. 

 

COST ES 1206 veiklos valdybos susirinkime doc. dr. G. Stankūnavičius  (VU)  pristatė Lietuvos COST 

ES 1206 nacionalinės veiklos ataskaitą, parengtą kartu  su  prof. dr. E. Rimkumi (VU) ir  prof. dr. I. 

Dailidiene  (KU).  

 

Darbinė programa : 
Gegužės 11d.  

WG1 – Ultra-fast/real-time Processing and Multi-GNSS Products  / "Ultra greiti / realaus laiko 

apdorojimai ir Multi-GNSS produktai" 

Gegužės 12 d.  

WG2 – Strengths and Weakness of NWP models w.r.t. GNSS  / "Stiprybės ir silpnumai NWP 

modelių/GNSS " 

Gegužės  13d.  

WG3 – Assessment of reprocessed GNSS tropospheric products  /  "Vertinimas erdirbtų/adaptuotų 

GNSS troposferos produktų" 

Gegužės 14 d.  

COST ES1206 veiklos valdymo komiteto posėdis, nacionalinės ataskaitos. 
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