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בחירה אוטונומית של לוויין מתוך קבוצת לוויינים

רקע מדעי
התחנה  . קרקע הן רכיב במערכות לווייניםתחנות 

ממוקמת על כדור הארץ ומשמשת לתקשורת עם לוויינים  

משנה  -המתקבל מהלוויין לתחנותוהפצת המידע 

חלק משמעותי בעבודת התחנה הינו הליך  . וצרכנים

.  ההתקשרות אל מול הלוויין וקליטת הנתונים ממנו

תיאור הבעיה
בתחנת הקרקע הנמצאת בהרצליה ובתחנות קרקע , כיום

נוספות הליך ההתקשרות עם לוויין מתבצע באופן ידני  

לאחר  . על ידי מפעיל הבוחר לוויין מבין קבוצת לוויינים

,  המפעיל קורא את התדר הדרוש של הלוויין הנבחר, מכן

ההליך  . מזין אותו למערכת ומכוון את האנטנה אליו

המתואר מורכב לביצוע על ידי מפעיל אנושי וכתוצאה  

מפעילי התחנה בוחרים להתעלם מכל קבוצת  , מכך

ולבחור בלוויין אחד גם אם נתוניו  , הלוויינים הזמינה

.  ואיכות המידע שייקלט ממנו פחות טובים משל האחרים

המפעילים לא יבחרו לוויין כלל רק  , במקרים אחרים

.מכיוון שלוויין ברירת המחדל לא זמין עבורם

המחקרחשיבות 
ולכן  , המערכת שפיתחנו ייחודית במגזר האזרחי בארץ

היא מסייעת בצורה ניכרת לתחנת הקרקע בהרצליה  

לקלוט מידע איכותי יותר מהלוויינים ולהגדיל את נצילות  

לאיכות המידע המשופרת  . האנטנה היחידה שברשותם

שיפור  , כך לדוגמה. על חיי אנשיםיש השפעות מכריעות 

איכות המידע הנקלט על אותות מצוקה של מטיילים  

.יכול להוביל להצלת חייו של אדם, אבודים

הצעות להמשך
חדשנות הפרויקט מהווה בסיס איתן לפרויקטים נוספים  

.  שישתמשו במערכת כתשתית

המערכת תוכל להתמודד כרגע עם מצבים של עד  

אך , שלושה לוויינים באזור הכיסוי של התחנה במקביל

ניתן להרחיב זאת לכל מספר שיידרש כדי להכיל כל 

.קבוצת לוויינים גדולה יותר

הצעה נוספת היא להוסיף לאלגוריתם קריטריונים  

כגון התחשבות  , המיטביאת בחירת הלוויין שישפרו 

התחברה בפועל לכל אחד  בו האנטנה הזמנים בסכום 

.ואחד מהלוויינים

מטרות
זיהוי הלוויין בעל ההופעה המועילה והאפקטיבית ביותר  •

.בנקודת זמן מסוימת

הגדלת הנצילות של האנטנה על ידי הגדלת משך  •

.ההתקשרות בין האנטנה לקבוצת הלוויינים

אי תלות של המערכת בגורם האנושי ותקשורת בין  •

.התחנה לבין הלוויינים גם כאשר היא לא מאוישת

תיאור הפתרון
הפרויקט כולל מימוש מערכת אוטונומית המבוססת על 

האלגוריתם קולט נתונים על מספר לוויינים  . פיתוח אלגוריתם

באמצעות  . זמינים הנלקחים מתוכנה לניבוי הופעות הלוויינים

הוא בוחר עם איזה לוויין יש  , שקלול הנתונים על הלוויינים

אם ישנם שניים או  . לתקשר בכל דקה מהיממה הקרובה

,  שלושה לוויינים אשר מופיעים באותו אזור הכיסוי בו זמנית

הקפלריאנייםהאלגוריתם יבחר את הלוויין על פי הנתונים 

. או על פי סדר אותו מפעילי התחנה קבעו מראש,שלו

תכנית ממשק המשתמש אשר במפעילי התחנה שולטים 

.  התעדוףמאפשרת להם להכניס פקטורים נוספים להליך 

פלט התוכנית הוא שם הלוויין וטווחי הדקות בהן תתקיים  

.  תקשורת עמו

תוצאות
החלפת תהליך ההתקשרות עם הלוויינים מתהליך ידני  •

.לתהליך ממוחשב

זמן  . הגדלת הנצילות של האנטנה עד פי עשרים וחמישה•

דקות בלבד  10-הקליטה של האנטנה בתחנה היה כ

לאחר התקנת . בעקבות הבחירה הידנית, ביממה

250-זמן הקליטה של האנטנה יכול להגיע לכ, המערכת

.דקות ביממה

לפני  . בחירת הלוויין המיטבי עבור כל הופעה חופפת•

התקנת המערכת לא היה מתבצע מעבר בין קליטת  

ניתן לעבור  , לאחר ההתקנה. לוויינים בזמן הופעה חופפת

.בין לוויינים בכל הופעה חופפת במידת הצורך

שדרוג איכות המידע המתקבל מן הלוויין מאחר  •

.שההופעה הנבחרת היא בעלת הנתונים האופטימאליים

ר דפנה זליג"ד
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