اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ دو ﻣﺎﻫﻮاره آزﻣﺎﯾﺸﯽ از
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪار ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت از ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺷﮏ »ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی« اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﻓﺮوﮐﺶ
ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ روال ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی ﻓﺎﻟﮑﻮن  9ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راﮐﺖ ﻫﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ارﺳﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺪار ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد و ﻃﯽ آن ﻣﻮﺷﮏ ﭼﻨﺪ

ﺑﺎر ﻣﺼﺮف  SpaceXﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دارد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻣﺎﻫﻮاره اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره ﺳﻨﺠﺶ از راه
دور اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Pazرا ﻧﯿﺰ رواﻧﻪ ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
دو ﻣﺎﻫﻮاره آزﻣﺎﯾﺸﯽ  Microsat-2aو  Microsat-2bﺟﺰوی از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار دادن ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۱۲ﻫﺰار ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد ۴۴۲۵ ،ﻣﺎﻫﻮاره ﻗﺮار اﺳﺖ در ارﺗﻔﺎع  ۱۱۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی و  ۷۵۱۸ﻓﺮوﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ارﺗﻔﺎع  ۳۲۱ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﻮﺟﻮد روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داد.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی دارد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ اش ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻪ  Starlinkﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪزاﯾﯽ واﻗﻌﺎً ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎ

ﺳﺎل  ۲۰۲۵ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ و  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ و دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ  Starlinkوﺟﻮد

دارد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  ۱۲ﻫﺰار ﻣﺎﻫﻮاره در ﺣﺎل ﮔﺮدش ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ رﺳﯿﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن و رواج دادن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮاج اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺮار اﺳﺖ آﻧﺘﻦ ﻫﺎﯾﯽ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎل ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ

ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻠﻮﻻر ﻣﺎﻫﻮاره ای ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﺪام ﻣﺎﻫﻮاره در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﺮار دارد .ﮐﺎرﺑﺮان زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ

آﻧﺘﻦ ﻫﺎ وﺻﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل اﻣﻮاج از ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎﯾﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی

زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ اﻣﺮوز رﮔﻮﻻﺗﻮری ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ واﮐﻨﺶ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ  Starlinkدر ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ رﻗﯿﺐ ﯾﻌﻨﯽ  OneWebﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

