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 תיאור הקונספט–ניווט לווייני 

 מערכותGNSS –סקירה היסטורית 

הצגת מגמות וכיווני התפתחות: 
◦GPS  

◦GLONASS 

◦Galileo 

 COMPASS,GAGAN: מערכות אזוריות◦

מגמות וכיוונים: 
 GPSשדרוג אותות ה ◦

 מקלט משולב◦

◦aGPS 

  INSצימוד עם ◦

 מבנה המצגת
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 מערכת לכיסוי עולמי הכוללת תשתית(Space Segment  )

 קטן ודל אנרגיה למשתמש הסופי , מורכבת ויקרה ומקלט זול

 מערכות הניווט משתמשות בגלי רדיו אשר משודרים

ממספר לוויינים בחלל למציאת קואורדינאטות מדויקות על 

פני כל מקום בכדור הארץ ברמת דיוק של מטרים ספורים  

 .בלבד

 

 

 (1/2)תאור הקונספט  –ניווט לוויני 
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 סובבים סביב כדור הארץ הלוויינים
שאותו קולט  , ומשדרים אות זמן מדויק

 . הקרקעיהמקלט 

  על הקרקע מחושב המרחק בין המקלט
והלוויינים ובעזרת טריאנגולציה מחשב  

 המקלט את מיקומו

 

לוויינים מאפשרת    4-מדידת טווח ל 
פתרון לקביעת מיקום ותיקון שגיאת  

 .שעון של המקלט
 

 (2/2)תאור הקונספט  –ניווט לוויני 
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 רעיונות שונים לשימוש בטריאנגולציה של מספר מקורות
 שידור רדיו עלו עוד בתקופת מלחמת העולם השנייה

ב מפעילה מספר מערכות קרקעיות המשדרות בתדרים "ארה
המאפשרות מציאת מיקום  ( LORAN  ,OMEGA)נמוכים  

 מ בודדים"עצמי בדיוק של ק
הרעיון הראשון לפיתוח מערכת ניווט לוויינית הועלה בשנות ה-

המערכת התבססה על . Johns Hopkins University-ב 50
 .LEOלווייני  7איכון דופלר באמצעות מערך 

החל פיתוח קונספט  1963-החל מUSAF-621B   מבוסס
 אקראי -שידור קוד פסוודו

הוקמה תוכנית  1973-1974-בNAVSTAR GPS 
שוגר הלוויין הראשון במסגרת התוכנית 1978-ב 
הותנעה תוכנית לפיתוח מערכת ניווט לוויינית 1976-במקביל ב

 1982-הלוויין הראשון שוגר ב. מ"בבריה( GLONASS)חדישה 

 סקירה היסטורית – GNSSמערכת 
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 מערכת הGPS י משרד ההגנה האמריקאי וכיום  "פותחה ע
 .א"י חה"מופעלת ע

מ לאפשר מציאת "במקור יועדה המערכת לצרכים צבאים ע
 .מיקום מדויק בכל מקום וזמן ברחבי העולם

בביצועים מופחתים , עם הזמן התרחב השרות לישומים אזרחים
 .בהשוואה לישומים הצבאיים

 

 2009נתונים נכונים ל 

(mycoordinates.org) 

 סקירת המערכת
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 נוספים  3לוויינים ו  24מערכת הניווט הלוויינית מבוססת על
 20163המשמשים לגיבוי המקיפים את כדור הארץ במרחק של 

 .מ"ק
 
 ומכיוון שגם כדור  , שעות 12כל לוויין מקיף את כדור הארץ תוך

עובר הלוויין  , שעות 12הארץ מסתובב סביב עצמו במהלך אותן 
-שעות ו 23; דקות 4שעות פחות  24-מעל אותו האזור אחת ל

 . א סביב צירו"דקות הוא זמן הסיבוב של כדוה 56
 
 מישורים הנטויים אחד ביחס לשני ב 6מערך הלוויינים מורכב מ-

 55מעלות וכל אחד מהם נטוי ביחס למישור קו המשווה ב  60
לוויינים הנעים במעגל על פני   4בכל מישור נמצאים . מעלות

 .המישור 

 סקירת המערכת
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  GPS -קונסטלציית לוויני ה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:ConstellationGPS.gif
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 :שליטה קרקעית
 (תחנת הבקרה המרכזית)חמש תחנות הקרקע נמצאות בקולוראדו ,

 .ההודי והשקט ובהוואי, באיים שבאוקיינוסים האטלנטי
כך שכל , כולן באזור של קווי רוחב נמוכים קרוב יחסית לקו המשווה

 .  לוויינים במקביל 11אחת מהן יכולה לראות 
  התחנות הקרקעיות קולטות את שידורי כל הלוויינים ומחשבות את

 (.  מתוך ידיעת מיקום התחנות עצמן)מיקומם המדויק 
  הסטיות התחנה מחשבת את

שבשעונים האטומיים שבלוויינים  
 .העולמי GMTביחס לזמן 

בסיוע , תחנת הבקרה המרכזית
משדרות  , אנטנות שידור נוספות

ללוויינים חזרה את נתוני התיקון  
המתאימים הן לגבי המסלול והן  

 . לגבי השעונים
 נכללים נתונים אלו  , העדכוןמרגע

 בשידורי הלוויינים עצמם
 
 

 תחנות השליטה הקרקעיות
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 :GPSמקלט 

האות משודר מהלוויינים בשני תדרים: 

L1 – 1575.42MHz        לשימוש אזרחי  

L2 – 1227.6MHz  לשימוש צבאי  

 האות המשודר מאופנןCDMA  ומכיל מידע נוסף בקצב שלbps50 . 

הכוללים את אות הזיהוי של , הלווינים משדרים שלושה אותות שונים
 .המיקום המסלולי שלו ואת הזמן לפי שעון אטומי, הלווין

 שימוש באפנוןCDMA  מקנה לאות המשודר שבח עיבוד(43 -כdB  )
 המאפשר את קליטת הסיגנל מתחת לרצפת הרעש התרמי  

 GPSמקלט 
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 :שגיאות מדידה אפייניות
 תלויה בגובה )השהייה ביונוספרה

-50-100ns (15(: שכבת היינון
30m) 

 תלויה בלחץ)השהייה בטרופוספרה  ,
 3-10ns  (1-3m)(:ולחות' טמפ

  שגיאה שקשורה להחזרת של האות
: מהמכשולים השונים בכדור הארץ

3-33ns (1-10m) 
  גיאומטרית מיקום הלווינים בשמיים

DOP (Dilution of precision) 
וודאות של מקלט -איGPS  כוללתה: 

 דיוק של מתנד פנימי◦
 רעש אלקטרוני◦
 GPS-השהיה באנטנה ובמקלט ה◦

 

 שגיאות המערכת
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 במיקומים בהם נדרשת רמת דיוק
גבוהה נעשה שימוש במערכת מדידה  

 .דיפרנציאלית

  תחנה קרקעית במיקום ידוע מראש
 .GPSקולטת את אותות ה 

 מחושב ההפרש בין וקטורי מיקומה
האמיתי של התחנה לבין מיקומה  

 המתקבל ממערכת הלוויינים

  מידע זה משודר למקלט המשתמש
 .לצורך שיפור דיוק המדידה

 18המרכז למיפוי ישראל מפעיל כ 
קבועות  ( 2005נכון לשנת )תחנות 

 .המאפשרות שיפור הדיוק GPSלקליטת 

 

 

GPS  דיפרנציאלי- dGPS 
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 לוויינים המקיפים   24מערכת הניווט הלוויינית מבוססת על

 .מ"ק 19100את כדור הארץ במרחק של 

 

 דקות 15-שעות ו11כל לוויין מקיף את כדור הארץ תוך. 

 

 מישורים הנטויים אחד ביחס   3מערך הלוויינים מורכב מ

מעלות וכל אחד מהם נטוי ביחס למישור קו  120-לשני ב

לוויינים הנעים   8בכל מישור נמצאים . מעלות 65המשווה ב 

 .במעגל על פני המישור

 סקירת המערכת



 ס"בלמ

 GLONASS -קונסטלציית לוויני ה
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כאשר  , תחנות השליטה הקרקעיות מפוזרות ברחבי רוסיה

 .מרכז השליטה במערכת נמצא סמוך למוסקבה

 מבנה התחנות הקרקעיות דומה לתחנותGPS. 

 מערך השליטה הקרקעי
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בניגוד ל-GPS   כל לווייןGLONASS  משדר בתדר שונה

(FDM )  כאשר התדרים עבור כל לוויין נמצאים במרחק

562.5KHz :L1=1602MHz+(n*0.5625mHz) 

סדרת ה-PRN זהה עבור כל הלוויינים 

 מעבר לשיטת אפנוןCDMA (בדומה ל-
GPS )  אמור להוזיל ולפשט את המקלטים

 העתידיים

 GLONASSמקלטי 
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שיקום ושדרוג מערך ה 2000-מתחילת שנות ה-GLONASS  הוגדר

 .י הנשיא פוטין"כמשימה לאומית מועדפת ע

המערכת כיסתה במאת אחוזים את כל שטח רוסיה 2010-נכון ל  .

 .מטר 5-8הדיוק כיום הוא מסדר גודל של 

 ברוסיה ומפעילי  ממשלת רוסיה מתכננת לחייב את כל יצרני הרכב

בכל    GLONASSלהתקין את מערכת , הרכב הזרים שבשטחי המדינה

זאת לאחר שהממשל הצליח להביא . הרכבים שיוצאים משערי המפעל

 .את חברות הסלולר להתקין את המערכת במכשירי הסלולאר

 

 סטאטוס המערכת
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/bf/Galileo_logo.svg
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  האיחוד האירופי וסוכנות החלל האירופית

על הסכם להקמת  2002חתמו בשנת 
 .  המכונה גלילאו  GPS-החלופה האירופית ל

מערכת אזרחית לחלוטין 

 ו 2005שני לוויינים ראשונים שוגרו בשנים-

אלא  , לוויינים אלו אינם מבצעיים. 2008

 .  נועדו לשמור על התדרים שהוקצו למערכת

30-בתצורה הסופית המערכת תורכב מ 

 3-הממוקמים ב( לגיבוי 3)לוויינים 
(  GLONASSבדומה ללווייני  )אורביטלים 

 מ"ק 23,200בגובה 

 שיטת השידור תהיהCDMA 

 

 סקירת המערכת
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 המתוכננת Galileoקונסטלציית לוויני 
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מערכת ניווט לוויינית שפותחה ומופעלת על ידי סין. 

  הדור הראשון במיזם כלל שלושה לוויינים פעילים ואחד

 .  לגיבוי

הדור הראשון של , בניגוד למערכות הניווט הלווייני בעולם
 .  GEOלווייני הביידו הסיניים התבסס על לוייני 

 הדור השני מתוכנן להכיל גם לוויניMEO   המקיפים את כדור

 .הארץ ומספקים כיסוי עולמי

 

 Bei-Dou (COMPASS)מערכת 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Beidou-coverage.png
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 מערכת הניווט הלוויינית המפותחת על ידי ממשלת הודו להבטחת
עצמאות הניווט בשטח הודו והמדינות הסמוכות במקרה של אי זמינות 

 GPS -ה
 מתוכם יוצבו במסלולים   3לוויינים  7המערכת המוצעת תכלול

 מ"ק 24000בגובה  א"כדוהוהיתר יקיפו את  גיאוסטציונריים
 למערכת יוקצו תדרים בתחוםL (L5= 1176.45 MHz ) ותחוםS 

(S1=2492.08 MHz) 
 

 IRNSS (GAGAN)מערכת 
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מערכות ה-GNSS  הקיימות תופסות נתח משמעותי של

-ו 1166MHzבין התדרים  Lרוחב הסרט בתחום 

1610MHz 

Galileo 

Glonass GPS 

 רשתי-מקלט רב
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  על מנת לשפר את

זמינות המערכות  

ולהגדיל את חסינות  

המקלט ניתן לפתח  

מקלטים משולבים 
   GNSSלמספר מערכות 

  לדוגמא מקלטים
-ו GPSמשולבים  

GLONASS  זמינים

 כבר היום בשוק

 רשתי-מקלט רב
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Assisted GPS -  מערכת עזר לניווט לוויני ומשמשת

 ((Time To First Fixלהשגת מיקום ראשוני מהיר יותר 
 .  GPSשל מערכת מבוססת 

עזר המספק  -הדבר נעשה על ידי שילוב תקשורת עם שרת
 .הרגיל  GPS-בנוסף לשירות ה, מידע צד

מכשירים העושים שימוש ברכיב ה-aGPS   צריכים לכלול

 .  יכולת תקשורת כלשהי לשרת העזר

  המכשירים הנפוצים ביותר מסוג זה הם מכשירים
באיכון על סמך תחנות    GPS-סלולאריים הנעזרים בנוסף ל

 .  GISבסיס בסביבה וכן בנתוני 

 aGPSמערכת 



 ס"בלמ

 כיוון נוסף לשיפור ביצועי ניווט גלום בשילובGPS   עם

מאפשר   GPS -עדכון מיקום מ. מערכות ניווט אינרציאליות

 לבצע תיקון לסחיפת המדידים האינרציאליים

כמו כן ניתן לשלב את נתוני ה-GPS  במסנן קלמן משותף

 עם מערכת הניווט האינרציאלית

 שילובGPS ו-INS   עשוי לשפר את ביצועי המערכת

  GPS-במתארים קשים ואף להגדיל את חסינות מקלט ה

 להפרעות חיצוניות

 GPS-INSצימוד 
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The End 


