
גילת ה של  הלוויינית  תקשורת 
מביאה את האינטרנט המהיר לכל 

־מקום ובכל זמן ומאפשרת להתח
־בר אפילו במקומות בהם אף טכ

נולוגיה אחרת אינה אפשרית. אחד האתגרים 
־המרכזיים של החברה כיום הוא אספקת חי
־בור אינטרנט מהיר ורציף למאות נוסעים במ
טוס, כאשר התנאים משתנים לאורך הטיסה. 

הנוסעים העולים כיום למטוס מצפים 
לאינטרנט מהיר ואיכותי כמו על הקרקע, 

־שיאפשר להם להשתמש בטלפונים הח
כמים, בטאבלטים ובמחשבים הניידים 
שלהם. זה מאפשר לנצל את זמן הטיסה - 
שהוא לעיתים ממושך - הן לצרכי עבודה 
והן לצרכי בידור. אך אספקת קישוריות זו 
במהלך טיסה הינה משימה מורכבת מאוד 

־הדורשת ציוד תקשורת לווייני מוטס ומ
תוחכם, כמו גם מערכות תקשורת וניהול 
על הקרקע, הנדרשות כדי להבטיח כיסוי 
לווייני קבוע בתנאים משתנים לאורך כל 

מסלול הטיסה.
לצורך כך, גילת מציעה פתרון מקיף 
לספקי אינטרנט מהיר במטוסים, המורכב 
ממודמים, אנטנות וציוד תקשורת קרקעי 
המאפשרים חיבור לאינטרנט ברמה הגבוהה 

ביותר בעולם כיום. 

 הפעלת יישומי 
אינטרנט ומולטימדיה 

המודם המוטס של גילת מספק רוחב פס 
מצטבר של עד 400Mbps ומאפשר הפעלת 
יישומי אינטרנט ומולטימדיה עבור מאות 
הנוסעים במטוס, מבלי להתפשר על איכות 

השירות ועל חוויית המשתמש. 
־האנטנה המוטסת של גילת תומכת בש

ני תחומי התדרים המשמשים לתקשורת 
לוויינית למטוסים – Ka ו- Ku – ומאפשרת 
קישוריות רציפה בפס רחב עבור מטוסים 
הטסים בנתיבים הדורשים כיסוי משולב של 

.Ku ולווייני Ka לווייני
הרשת הקרקעית, המורכבת משרתי 
תקשורת לוויינית ומערכות ניהול, מקשרת 

־בין מספר רב של לוויינים לבין מאות ואל
פי מטוסים במקביל, מאפשרת מעבר חלק 
ורציף בין לוויינים ואלומות בזמן הטיסות, 
ומנהלת את משאבי הלוויינים והרשת לשם 
אספקת חיבור מהיר, איכותי ורציף לאורך 

הטיסות.
כיום, הרשת הקרקעית הגדולה מסוגה 
בעולם לאספקת אינטרנט מהיר במטוסים 
הותקנה ומתופעלת על-ידי גילת, כאשר מאות 

־מטוסים של חברות התעופה המובילות בעו
־לם כבר מחוברים באמצעות המודמים המו

טסים של גילת. 

 האינטרנט המהיר 
כובש את השמיים

הנוסעים מצפים לאינטרנט מהיר ואיכותי במטוס בדיוק כמו על הקרקע, אך אספקת קישוריות זו במהלך טיסה הינה 
משימה מורכבת מאוד הדורשת ציוד תקשורת לווייני מוטס ומתוחכם, כמו גם מערכות תקשורת וניהול על הקרקע, 
הנדרשות כדי להבטיח כיסוי לווייני קבוע בתנאים משתנים לאורך כל מסלול הטיסה. הפתרון של גילת רשתות לווין 

מותקן כבר במאות מטוסים של חברות התעופה המובילות בעולם | אביב רונאי, גילת רשתות לוויין

"הרשת הקרקעית, המורכבת משרתי תקשורת לוויינית ומערכות 
ניהול, מקשרת בין מספר רב של לוויינים לבין מאות ואלפי מטוסים 
במקביל, מאפשרת מעבר חלק ורציף בין לוויינים ואלומות בזמן 
הטיסות, ומנהלת את משאבי הלוויינים והרשת לשם אספקת 

חיבור מהיר, איכותי ורציף לאורך הטיסות"
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