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 .תחנות הקבע הקבצים מסמך זה מציג את אופן השימוש באתר

 (185.163.149.28או ב ) mapigps.co.ilבקישור: נמצא  אתר תחנות הקבע

 

 :הופעתם באתר , לפי סדרהאתר מציג שלוש תתי אתרים מהם ניתן לקבל שירותים שונים

  וירטואליות-תחנות קבועות ונתוני  – RINeXהורדת  .1

 נתוני שימושיה ביצפ .2

 (בלבד 2.11 הגרס) RINEXמדידות בפורמט טי של עיבוד אוטומ .3
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 RINeXהורדת  .1

, יש להקיש במערכת עמוד ההזדהותעולה  –לאחר הכניסה לאתר ע"י לחיצה על הקישור 

 .LOGINלאחר מכן ללחוץ על  מא אשר סופקה.באופן תקין את שם המשתמש והסיס

 

. מצד ימין למעלה OKרה ע"י לחיצה על וגלסיש  –לאחר ההזדהות עולה האתר, עם הודעת פתיחה 

 .המחובר שמתששם המ מצוין
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 .כעת מסומנתצן המסומן בצבע כחול מציין כי זו האפשרות הכל לח -לכל אורך האתר  הערה חשובה:

 : ללחוץ על שם החלק כדי לקפוץ למיקום המתאים בקובץניתן  – שני חלקים מובאים לידי הסבר כאן

 .( RINeX StationReference Virtual – של תחנה וירטואלית RINeXנתוני ) VRXהורדת נתוני א. 

 של תחנות קבועות. eXRINנתוני ב. הורדת 

 

 :(Virtual Reference Station RINeX – של תחנה וירטואלית RINeXנתוני ) VRXהורדת  .א

 לשוניות:  5העבודה באתר זה מתחלקת ל  .1

 
 .תחנות / הווירטואליתהתחנה  מיקוםלבחירת  – Stationלשונית 

 הזמנים המתאימים לחומר הרצוי.בחירת  – Time Periodלשונית 

 נתוני המדידה המתאימים.לבחירת  – Signalלשונית 

 רישום הקבצים.לבחירת  – Data Formatלשונית 

 והורדות חומר.הזמנות  – Cartלשונית 

 

הכפתור  ע"י לחיצה אתזו -יל את מסך הזנת המיקום הרצוי ש להפעי -  Stationבלשונית  .2

 Coordinate Panel ← LLH ←ת הפסים( מימין למעלה )זה עם שלוש
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 בתחתית המסך יתפתח החלונית הבאה: .3

 
התחנה המיקום המוצג בה הינו של סמן הסיכה המציג את המיקום הנוכחי של 

 .הווירטואלית

 

יות נהרצוי. מומלץ להקיש מיקום בעל ש VRXיש להקיש בחלונית באופן תקין את מיקום ה  .4

הממוקם  OKלאחר מכן יש ללחוץ על לחצם ה  כפי המופיע בדוגמא. – קשת מעוגלות

 בחלק הימני של החלונית.

 

 יכה ינוע למיקום הנבחר.ס, סמן הOKלאחר הלחיצה על לחצן  .5

 

 .Time Periodעבור ללשונית ליש  .6

  
 .GPS – GPS-Time, או בזמן TimeZone –ניתן לבחור זמנים בשעון מקומי  .7

 המוצג בתמונה לעיל.כפי  – END, וכן באפשרות שעות 24יש לבחור בפורמט של  .8

 יש להקיש את זמן ההתחלה. .9

 יש להזין או לבחור את תאריך תחילת הנתונים. .10

 .הסיוםיש להקיש את זמן  .11
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 הנתונים.סיום יש להזין או לבחור את תאריך  .12

 .(שניה 1לרוב לפי קצב המדידה )מומלץ  –יש להקיש את אינטרוול הנתונים  .13

 

 Signalללשונית ר יש לעבו .14

 

 
 

. מי שצריך (בכחולמסומן " )ONכל השדות ב "מן את ס, מומלץ לGPSעבור האפשרויות של  .15

, עבור נתונים סטטיים ערך DOPPLERלסמן גם את ה עליו  –לפתור נתונים שאינם סטטים 

 .(שוגם לא משנה את עלות השימוזה אינו חובה )

 

, יש לבחור האם GLONASSוינים אחרת, כעת יש באתר רק את ל מערכת לוכעבור  .16

 נתונים או לא.מעוניינים לקבל 

 

 Data Formatיש לעבור ללשונית  .17
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בהמשך יופיע לצד הלחיץ  .בלבד 2.11בגרסא  RINeXאפשרות להורדת נתוני עת קיימת כ .18

לייצא את המדידות  באיזו פורמט של נתונים ישיהיה גם צורך לבחור ואז  – RINeX3גם 

 .טואליתרשל התחנה הווי

 .Navigation Fileמומלץ לבחור בייצוא של  .19

 מומלץ להשאיר את ייצוא הנתונים כפי שהם מופיעים כעת בהגדרות. .20

 [.Day Filesלבחור מומלץ לאלו העובדים בתכנה מדעית ]

  בימין המסך -העגלה כפתור כעת יש ללחוץ על  .21

 החלונית הבא תפתח .22

 
ניתן לעבור ולצפות מחדש בנתונים המוזמנים לווידוא כי כל  .לפרויקטיש להקיש שם  .23

וזאת על ידי פתיחת כל שדה בנפרד על ידי לחיצה על החץ הקטן בשמאל  הפרטים נכונים

 .השורה

 ת המידע הנדרש עבור הפרוייקט. . בשלב זה המערכת בוחנת אOrderיש להקיש  .24

 

 CARTללשונית  יש לעבור .25

 
 כעת ניתן לצפות בהזמנה החדשה, ואף באלו ישנות. .26

 מהנתונים הנדרשים. 100%ניתן לראות כי ניתן לייצר  Availableבשדה 

 



 
 

 
 

 צוות התמיכה של מערך תחנות הקבע
 CORS טפרויק

CORS support Team 
CORS Project 

המופיע באמצע שורת  Shop Nowפתור ת הנתונים יש ללחוץ על הככדי להזמין א .27

ניתן לאשר שם  – נתוניםהקט. תפתח חלונית נוספת עם המחיר המתאים עבור הפרוי

 .(Noלחצן ) או שלא להזמין( Yesלחצן )סופית את הזמנת הנתונים 

 סגר.יהחלונית ת Yesלאחר לחיצה על  .28

עבור  את כל הקבצים הנדרשים מכינההמערכת , קפה-רכת מציגה סימן של כוסעת המעכ .29

 .יקט זהפרו

 

 הסימן יופיע  –כאשר הנתונים מוכנים  .30

 .Downloadאשר נמצא בעמודת כעת יש ללחוץ על הכפתור  .31

 
 

 כדי להוריד את הנתונים.  -תפתח החלונית הבאה, בה יש ללחוץ בשנית על סימן ה .32
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 ן יבקש לבחור את מיקוםפדפדשהאו  –המחדל של הדפדפן -הנתונים יורדו למיקום ברירת

 מה שהוגדר בו קודם קודם לכן.לפי  –ההורדה 

 
 

 

 שהורד מהמערכת הינם: ZIPהקיימים בשלב זה בקובץ ה  הקבצים  .33

 

גם כך  –שהוקש בשלבים הקודמים  יקטרבעת התווים הראשונים של שם הפרושם הקובץ הינו לפי א

 זיהוי שם המדידה.

 .זמן ואפוקי מדידה–מסכם את תכולת המדידות אשר  – LRXקובץ 

 בו המדידות אל הלוויינים.אשר  – RXOקובץ 

 בקובץ המדידות. שנקלטו וקיימים GPSה  לוויינישל משודרים נתוני ניווט קובץ  – RXNקובץ 

 בקובץ המדידות. שנקלטו וקיימים GLONASSה  לוויינישל משודרים נתוני ניווט קובץ  – RXGקובץ 

 

 של תחנות קבע: RINEXנתוני  רדתהו .ב

 לשוניות:  5העבודה באתר זה מתחלקת ל  .1

 
 .תחנות / הווירטואליתהתחנה  מיקוםלבחירת  – Stationלשונית 

 הזמנים המתאימים לחומר הרצוי.בחירת  – Time Periodלשונית 

 נתוני המדידה המתאימים.לבחירת  – Signalלשונית 

 רישום הקבצים.לבחירת  – Data Formatלשונית 

 והורדות חומר.הזמנות  – Cartלשונית 
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 RINEXש לבחור ב י -  Stationבלשונית  .2

 
כל תחנה שנבחרת  כעת ניתן לסמן בלחיצה על שם התחנה את התחנות להורדה.  .3

 מסומנת באדום.
 

  
 

 .Time Periodעבור ללשונית ליש  .4

  

  

כאן מסתתר לו לחצן 

עבור בחירת כל 

 התחנות בקליק בודד.
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 .GPS – GPS-Time, או בזמן TimeZone –ניתן לבחור זמנים בשעון מקומי  .5

 המוצג בתמונה לעיל.כפי  – END, וכן באפשרות שעות 24יש לבחור בפורמט של  .6

 יש להקיש את זמן ההתחלה. .7

 יש להזין או לבחור את תאריך תחילת הנתונים. .8

 .הסיוםיש להקיש את זמן  .9

 הנתונים.סיום יש להזין או לבחור את תאריך  .10

 .(שניה 1לרוב לפי קצב המדידה )מומלץ  –יש להקיש את אינטרוול הנתונים  .11

 

 Signalללשונית ר יש לעבו .12

 

 
 

. מי שצריך (בכחולמסומן " )ONכל השדות ב "מן את ס, מומלץ לGPSעבור האפשרויות של  .13

, עבור נתונים סטטיים ערך DOPPLERלסמן גם את ה עליו  –לפתור נתונים שאינם סטטים 

 .(שוגם לא משנה את עלות השימוזה אינו חובה )

 

, יש לבחור האם GLONASSוינים אחרת, כעת יש באתר רק את ל מערכת לוכעבור  .14

 נתונים או לא.מעוניינים לקבל 

 

 Data Formatיש לעבור ללשונית  .15
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בהמשך יופיע לצד הלחיץ  .בלבד 2.11בגרסא  RINeXאפשרות להורדת נתוני עת קיימת כ .16

לייצא את המדידות  באיזו פורמט של נתונים ישיהיה גם צורך לבחור ואז  – RINeX3גם 

 .טואליתרשל התחנה הווי

 .Navigation Fileמומלץ לבחור בייצוא של  .17

 מומלץ להשאיר את ייצוא הנתונים כפי שהם מופיעים כעת בהגדרות. .18

 [.Day Filesלבחור מומלץ לאלו העובדים בתכנה מדעית ]

  בימין המסך -העגלה כפתור כעת יש ללחוץ על  .19

 החלונית הבא תפתח .20

 
 

ניתן לעבור ולצפות מחדש בנתונים המוזמנים לווידוא כי כל  .לפרויקטיש להקיש שם  .21

וזאת על ידי פתיחת כל שדה בנפרד על ידי לחיצה על החץ הקטן בשמאל  הפרטים נכונים

 .השורה

 ת המידע הנדרש עבור הפרוייקט. . בשלב זה המערכת בוחנת אOrderיש להקיש  .22
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 CARTללשונית  יש לעבור .23

 
 כעת ניתן לצפות בהזמנה החדשה, ואף באלו ישנות. .24

 מהנתונים הנדרשים. 100%ניתן לראות כי ניתן לייצר  Availableבשדה 

 

המופיע באמצע שורת  Shop Nowפתור ת הנתונים יש ללחוץ על הככדי להזמין א .25

ניתן לאשר שם  – נתוניםהקט. תפתח חלונית נוספת עם המחיר המתאים עבור הפרוי

 .(Noלחצן ) או שלא להזמין( Yesלחצן )סופית את הזמנת הנתונים 

 סגר.יהחלונית ת Yesלאחר לחיצה על  .26

עבור  את כל הקבצים הנדרשים מכינההמערכת , קפה-רכת מציגה סימן של כוסעת המעכ .27

  .יקט זהפרו

 

 הסימן יופיע  –כאשר הנתונים מוכנים  .28

 .Downloadאשר נמצא בעמודת כעת יש ללחוץ על הכפתור  .29
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 כדי להוריד את הנתונים.  -תפתח החלונית הבאה, בה יש ללחוץ בשנית על סימן ה .30

 
 

 ן יבקש לבחור את מיקוםפדפדשהאו  –המחדל של הדפדפן -הנתונים יורדו למיקום ברירת

 מה שהוגדר בו קודם קודם לכן.לפי  –ההורדה 

 
 שהורד מהמערכת הינם: ZIPהקיימים בשלב זה בקובץ ה  הקבצים .31

 

באם נבחרו יותר  גם זיהוי שם המדידה.כך  –של התחנה שנבחרה רבעת התווים שם הקובץ הינו לפי א

 ווץ בודד.כנות לכל תחנה יופיעו הקבצים שלה באותו קובץ מתח
 

 .זמן ואפוקי מדידה–מסכם את תכולת המדידות אשר  – LRXקובץ 

 בו המדידות אל הלוויינים.אשר  – RXOקובץ 

 בקובץ המדידות. שנקלטו וקיימים GPSה  לוויינישל משודרים נתוני ניווט קובץ  – RXNקובץ 

 בקובץ המדידות. שנקלטו וקיימים GLONASSה  לוויינישל משודרים נתוני ניווט קובץ  – RXGקובץ 
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 יה בנתוני שימושיפצ .2

 RTKלשרות ה אם  –שסופקו הסיסמא וש מהזדהות עם שם המשתתחילה יעלה עומד בו יש ל

 .RINEXאו ה 

 
 .מהאתר RINeXוהורדת הנתונים עבור המדידות שבוצעו בזמן אמת בשטח כעת יעלה סיכום 

 :RINeXעבור משתמש של  דוגמא
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 :RTKעבור משתמש של  דוגמא

 

 
 

 RINEXעיבוד מדידות בפורמט  .3

להקיש את שם המשתמש והסיסמא שהופקה במיוחד יש  –תחילה יעלה עמוד ההדזהות  .א

 זה.לשירות 

 
לכל נקודה אותה נרצה לעבד בנפרד יש צורך בפתיחת פרויקט חדש. לכן יש להקיש שם  .ב

 חדש לפרויקט וללחוץ על סימן ה "+"
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)מסומן באיור מטה( כדי  למעלההימני  START הבאה תפתח, יש ללחוץ עלהחלונית  .ג

 המתאים OBSERVATIONלהעלות את קובץ ה 

 
 

 בעזרת חיפוש בקובצי המחשב יש לבחור את הקובץ המתאים

 
ללחות על השורה המתארת את יש  – המערכת מזהה כי יש בקשה לעיבוד הנתונים .ד

 העבודה הנדרשת.

 ANALYSEבעמודה  "PAUSEיש ללחוץ על סימן ה "  .ה
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, יש ללחוץ על הלחיץ של ה"שיקוי"צריכה הפעלה של העיבודהמערכת  –לאחר הבדיקה  .ו

 
 

 ולאחר מכן ללחוץ על גלגלי השיניים .ז

 
 

  :PROCESSINGכוס הקפה בעמודה מוצגת  – כי היא עובדת ההעת המערכת מציג .ח

 

 
 

 

 :processingגם בעמודת ה  ם העיבוד אותה המערכת מבצעת יוצג בתו .ט

 
 כעת ניתן ללחוץ על סימן ההורדה .י

 
 

  



 
 

 
 

 צוות התמיכה של מערך תחנות הקבע
 CORS טפרויק

CORS support Team 
CORS Project 

 הבא תפתח: חלוניתה .יא

 
 יורדו למחשב כל תוצרי העבודה פתור ההורדהבעת לחיצה שוב על כ .יב

 

 
 



 
 

 
 

 צוות התמיכה של מערך תחנות הקבע
 CORS טפרויק

CORS support Team 
CORS Project 

 פירוט הקבצים:

וט ותוכנות גיאוגראפיות לרבות מכשירי ניהינו קובץ עם מיקום להעלאה ל KMZקובץ ה 

 שונים.

 עם הערכות שגיאה.ד העיבותוצאות טקסטואלי המכיל את הינו קובץ  SOL/LSTקובץ 

 מכילים דוחות על העיבוד שבוצע. PDFקבצי ה 

אשר  TEQCהינם קבצים אשר נכתבים ע"י תכנת  (Sשנה בתוספת ) "YYs."ו   TEQCקבצי 

 .OBSEEVATIONעורכת סיכומים ובקרות על קבצי 

 

בצי קיים בקאשר  – יוצג הדוח בלבדשם  – PDFניתן גם ללחוץ בחלונית על לחצן ה  .יג

 .test20200525.pdf וזבדוגמא  – עם שם הפרוייקט ההורדה

 

 

 

 

 

 

 

 לצורך תמיכה ושירות CORSצוות פרויקט לכל שאלה ובעיה ניתן לפנות אל 

apn@mapi.gov.il 

03-6231967 

 

 

 בברכה, 
 CORSצוות פרוייקט 

 

 

 

 

 מסמך זה נכתב ונערך עלי ידי עומר בר
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