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موزیــم بــا ســه ســال فعالیــت در عرصــه ســاینس همیشــه در خدمــت عالقمنــدان ســاینس و تکنالــوژی بــوده و در هــر شــرایط بــرای 
آشــنایی دانــش آمــوزان و دانشــجویان بــا ســاینس تــالش کــرده اســت.

بــا  شــروع مکاتــب پــس از دوران ســخت قرنطیــن ســیر علمــی موزیــم در کنــار دیگــر فعالیت هــای ایــن مجموعــه آغــاز شــد. امســال 
ســیر علمــی موزیــم در حالــی آغــاز شــد کــه تجهیــزات جدیــد و پیشــرفته بــه امکانــات موزیــم افــزوده شــده اســت و ایــن مــکان چهــره 
جدیــد و تــازه را بــه خــود گرفتــه اســت. امســال کــه کادر تخصصــی موزیــم تکمیــل شــده اســت هــر شــش بخــش مســؤول متخصــص 

خــود را دارد و بــه راحتــی بــا مراجعــه کننــدگان همــکاری نمــوده و بــه ســواالت شــان پاســخ می دهنــد .

ــد،  ــم اســتقبال کردن ــد موزی ــای جدی ــد و از نم ــدار نمودن ــم دی ــاز  ســال درســی از موزی ــا آغ ــادی ب ــب زی ــه مکات ــد ک ــه نمان ناگفت
ــرای مراجعیــن خیلــی خــوب اســت و شــاگردان می تواننــد  ــاد شــدن تجهیــزات ب ــد کــه زی ــه ایــن نظــر بودن شــاگردان و اســتادان ب

ــوژی آشــنا شــوند . ــای ســاینس و تکنال ــا دنی ــادی کســب نمــوده بیشــتر ب درس هــا و معلومــات زی

نــه تنهــا مکاتــب بلکــه متعلمیــن و محصلیــن جهــت دیــدار از موزیــم و کســب معلومــات ساینســی و یادگیــری مســائل ساینســی بــه 
طــور گروپــی )حــد اقــل 10 شــاگرد( بــه خاطــر ســیر علمــی بــه موزیــم می آینــد و از تمــام شــش بخــش موزیــم دیــدار می کننــد.  

متعلمیــن و محصلیــن روزانــه از 9 صبــح الــی 4 عصــر بــرای 2 ســاعت می تواننــد بــه موزیــم مراجعــه کننــد.

سیر علمی موزیم ساینس و تکنالوژی آغاز شد!
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بــه گــزارش اســپوتنیک، تیمــی از دانشــمندان دانشــگاه 
ماساچوســت  فنــاوری  انســتیتوت  و  )انگلســتان(  کاردیــف 
ــکا( گاز فاســفین را در اتموســفیر زهــره  ــاالت متحــده آمری )ای
کشــف کــرده انــد کــه ممکــن اســت منشــا بیولوژیکــی داشــته 

ــد. باش

ــب  ــه ترکی ــت -  ک ــفین اس ــده فاس ــف ش ــن گاز کش ــام ای ن
کیمیایــی از فاســفورس و ســه اتــوم هایدروجن »PH3« اســت 
و در زمیــن بیــش از همــه توســط باکتری هایــی تولیــد می شــود 

ــد. ــم رشــد می کنن ــا آکســیجن ک ــی ب ــه در محیط های ک

ــا حیــات ارتبــاط دارد و نتیجــه فعالیــت  در زمیــن، ایــن گاز ب
میکروب هایــی اســت کــه در شــکم جانورانــی نظیــر پنگوئن هــا 
ــی  ــا زندگ ــل مرداب ه ــیجنی مث ــای کم آکس ــا در محیط ه وی

می کننــد.

ــا ایــن حــال پژوهشــگران احتمــال حیــات در ســیاره زهــره  ب
را بعیــد نمی داننــد زیــرا ایــن ســیاره بــه انــدازه زمیــن بــزرگ 
اســت و اطــراف آن را ابــر ضخیمــی پوشــانده اســت. در نتیجــه 
ــطح  ــرارت س ــه ای ح ــدید گلخان ــی ش ــای خیل ــرات گازه تاثی
ــن  ــه در ای ــد ک ــراد می رس ــانتی گ ــه س ــا 400 درج ــره ت زه
ــا در  ــازد. ام ــی س ــن م ــات را ناممک ــت حی ــورت موجودی ص
قســمت هــای باالیــی اتموســفیر ســیاره زهــره، یعنــی در ۵0 تــا 
۶0 کیلومتــری ســطح آن، حــرارت هــوا معتــدل تــر می باشــد و 
احتمــال زندگــی را ممکــن می ســازد، آنچــه کــه ســبب گمانــه 

ــورد مایکروارگانیســم های شــناور شــده اســت. ــی در م زن

پژوهشــگران ســیاره زهــره را توســط تلســکوپ های جیمــس 
کالرک ماکســویل در هاوایــی و مجمــع تلســکوپ اتاکامــا در 
چیلــی مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار داده انــد. ایــن پژوهشــگران 
ضمــن ایــن تحقیقــات خطــوط خیلــی هیجــان انگیــزی را کشــف 
ــت گاز مونوفاســفین می تواننــد  ــا موجودی ــد کــه فقــط ب کــرده ان

ایجــاد شــوند.

یــک منبــع آگاه کشــفیات علمــی در ایــن خصــوص گفــت: “ایــن 
کشــف بــا اســتفاده از تلســکوپ جیمــز کالرک ماکســول در 
هاوایی)ایــاالت پنجاهــم امریــکا( و آرایــه آنتــن مــوج بــزرگ میلــی 

متــری آتاکامــا در چیلــی انجــام شــد.

کشف نشانه های حیات در سیاره زهره 
تیمی از دانشمندان در اتموسفیر سیاره زهره »ناهید« ماده ای را یافته اند که نشانه ای از موجودیت حیات بر 

روی این سیاره است.

عملیه هابر- بوش
گردآورنده: سویتا فیضی
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عملیه هابر- بوشگردآورنده: فواد اندری

نایتروجــن نقــش حیاتــی در بیوشــیمی1 هــر موجــود زنــده ای 
ــه در  ــت ک ــا اس ــفیر م ــا در اتموس ــن گازه ــج تری دارد و از رای
ــر  ــب اکث ــد و در ترکی ــکیل می ده ــوا را تش ــدود ۷۸٪ از ه ح
مــواد غذایــی هــا ماننــد پروتیــن هــا و ویتامیــن هــا وجــود دارد. 
ــاد  ــد و زی ــاد خوشــش نمی آی ــل زی ــا گاز نایتروجــن از تعام ام
تعامــل نمی کنــد بــه همیــن دلیــل یــک گاز غیــر فعال شــناخته 
شــده اســت و دلیــل غیــر فعــال بودنــش رابطــه کواالنــت ســه 
گانــه بیــن اتــم هــای نایتروجــن در مالیکــول هــای ایــن عنصــر 
ــاز  ــه نی ــت ک ــوی اس ــیار ق ــه بس ــه گان ــه س ــن رابط ــت. ای اس
بــه انــرژی قابــل توجهــی بــرای شکســتن دارد، پــس گیاهــان 
ــه  ــوده، ب ــتخراج نم ــوا اس ــد آن را از ه ــی توانن ــات نم و حیوان
ــاورزی  ــدودی در کش ــای مح ــی عامل ه ــاند. ول ــرف برس مص
وجــود دارد کــه ایــن رابطــه ســه گانــه کواالنــت نایتروجــن را 

ــرار بدهنــد. ــا ق بشــکنند و نایتروجــن را  در دســترس م

خوشــبختانه در ســال 1910  میــالدی کیمیــا دان هــای 
 Carl(و کارل بــوش )Fritz Haber(آلمانــی فریتــز هابــر
Bosch( توانســتند کــه رابطــه  کواالنــت ســه گانــه نایتروجــن 
را بشــکنند و نایتروجــن موجــود در اتموســفیر را بــا هایدروجــن 
ترکیــب نمــوده، آمونیــا را به دســت بیاورنــد. کار ایــن دو کیمیــا 
دان آلمانــی فریتــز هابــر و کارل بــوش بــه عنــوان یــک کــود، 
محصولــی در تولیــد زنجیــر غذایــی همــه موجــودات زنــده شــد.

کیمیــا دان هــای آلمانــی فریتــز هابــر و کارل بــوش ایــن عملیه 
را هابــر – بــوش نــام گذاشــتند. کــه جایــزه نوبــل را در عرصــه 

تولیــد نایتروجــن بــه دســت آورد.

ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــه ای صنعت ــوش عملی ــر – ب ــه هاب عملی
ــوش،  ــر – ب ــه هاب ــود. در عملی ــتفاده می ش ــا اس ــد امونی تولی
امونیــا را از یکجــا نمــودن نایتروجــن و هایدروجــن بــه دســت 
ــان و  ــل میت ــن را از تعام ــه هایدروج ــن عملی ــد. در ای می آورن
ــه  ــوند، ب ــارج می ش ــی خ ــای صنعت ــه ه ــه از فابریک ــاری ک بخ
ــک  ــوان ی ــه عن ــن مونواکســاید ب دســت آورده در نتیجــه کارب
مــاده اضافــی در محصــول تعامــل تولیــد می شــود. هایدروجنــی 
ــر  ــا در اث ــد در ریکتوره ــه دســت می آی ــه ب ــن عملی ــه در ای ک
فشــار بلنــد بــا بخــار نایتروجــن یکجــا می شــود و گاز آمونیــا را 
ــا  تولیــد می کننــد و بعــدا هایدروجــن موجــود در گاز آمونیــا ب
آکســیجن موجــود در هــوا تعامــل نمــوده در اثــر تعامــل یــک 

ــود. ــد می ش ــار تولی بخ

ــن( را  ــیجن و هایدروج ــن، آکس ــه بخار)نایتروج ــر س ــدا ه بع
ــد  ــا تحــت فشــار بلن ــد ت ــور متراکــم می کنن در دســتگاه ریکت
ــار  ــد و بخ ــل کن ــن تعام ــار نایتروج ــا بخ ــن ب ــار هایدروج بخ

ــازد. ــا را بس امونی

بعــدا ایــن بخــار امونیــا را توســط عملیــه  تقطیــر ســرد نمــوده 
ــد. ــع را بدســت می آورن ــا مای و امونی

امــروزه حــدود ۸0 % نایتروجــن موجــود در بــدن مــا توســط 
ــد می شــود.  ــوش تولی ــر - ب ــه هاب عملی

عملیــه هابــر – بــوش اولیــن عملیــه کیمیــاوی صنعتی بــود که 
ــاوی اســتفاده می شــد.  ــرای یــک تعامــل کیمی ــاال ب از فشــار ب
ــا  ــوا را ب ــن ه ــتقیم نایتروج ــور مس ــه ط ــوش ب ــه هابر-ب عملی
هایدروجــن تحــت فشــار بســیار بــاال و درجــه حــرارت نســبتا 

ــد. ــب می کن ــم ترکی ــاال باه ب
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بدالســالم دانشــمند مســلمان خســتگی  ناپذیــر و یکــی از مدافعان 
سرســخت ســهیم کــردن جهــان ســوم در نعمــت علــم و فــن بــه 

ــت. ــمار می  رف ش

 وی در ســال  1۳0۵هجــری شمســی در شــهرک چهنــگ 
ــود را  ــانس خ ــالت دوره لیس ــد و تحصی ــا آم ــه دنی ــتان ب پاکس
ــگاه  ــان، دانش ــنت ج ــج س ــاز و در کال ــاب آغ ــگاه پنج در دانش
ــای  ــاز در درس ه ــن امتی ــب باالتری ــا کس ــتان، ب ــج انگلس کمبری
ــود را در  ــرای خ ــه دکت ــرد. وی درج ــام ک ــی تم ــک و ریاض فزی
فزیــک نظــری از دانشــگاه کمبریــج دریافــت کــرد. در ســال 
1۳۳۳هجــری شمســی در کالــج دولتــی پاکســتان و دو ســال بعــد 
در دانشــگاه پنجــاب آن کشــور اســتاد بــود. دو ســال بعــد نیــز در 
ــه عنــوان اســتاد مقــرر شــد. عبدالســالم در  دانشــگاه، کمبریــج ب
ــدن  ــال در لن ــک نظــری دانشــگاه امپری ســال  1۳۳۶ اســتاد فزی
گردیــد. وی در حــدود 200 مقالــه علمــی در مــورد ذرات بنیــادی 
و بررســی دوران شــکوهمندی تمــدن اســالمی  و علــل توقــف نــو 

ــت.  ــوده اس ــر نم آوری منتش

عبدالســالم در ســال 1۳۶۳هجــری شمســی اســتاد فزیــک نظــری 
دانشــگاه امپریــال لنــدن گردیــد و از ســال 1۳۳4هجــری شمســی 
ــک نظــری در  ــی فزی ــن الملل ــز بی ــر مرک ــظ ســمت، مدی ــا حف ب
ــالدی  ــال 19۷9می ــت.  وی در س ــوده اس ــز ب ــا نی ــت ایتالی تریس
ــدی واحــدی  ــه فورمول بن ــر ارائ ــه خاط ــک را ب ــل فزی ــزه نوب جای
ــه  ــف ک ــروی هســته ای ضعی ــروی الکترومقناطیــس و نی ــرای نی ب
ــرد. وی  ــت ک ــود دریاف ــده می ش ــف نامی ــش الکتروضعی برهم کن
نخســتین پاکســتانی و دومیــن مســلمان پــس از انــور ســادات بــود 

کــه برنــده جایــزه نوبــل شــد.

ــف  ــل متحــد در ســمت های مختل ــرای ســازمان مل عبدالســالم ب
ــی  ــر علم ــه دبی ــم ب ــه می توانی ــه از آن جمل ــت ک ــرده اس کار ک
ــز از  ــالمت  آمی ــتفاده های مس ــاره اس ــو درب ــای ژنی  گردهمایی ه
انــرژی )1۳4۳ تــا 1۳۳۷( ، عنصــر مجمــع مشــورتی علــوم و فنون 
آن ســازمان )1۳4۳ تــا 1۳۵4( و ریاســت آن در فاصلــه )1۳۵0 تــا 
1۳۵1( اشــاره کنیــم. ســمت دیگــر عبدالســالم معاونــت اتحادیــه 

بیــن المللــی فزیکدانــان نظــری و عملــی بــوده اســت. 

ــن  ــزه بی ــدود 20 جای ــه در ح ــار ده ــی چه ــالم در ط عبدالس
المللــی دریافــت کــرد. بــه جــز جایــزه نوبــل ســال 1۳۵۸ فزیک، 
جایــزه هایکنیــز دانشــگاه کمبریــج بخاطــر نقــش ارزنــده او در 
پیشــبرد فزیــک در ســال 1۳۳۷ ، نشــان هیــوز انجمن ســلطنتی 

انگلیســی ، جایــزه آمانــدو و … دریافــت داشــته اســت.

ــک  ــی فیزی ــز بین الملل ــس مرک ــالم مؤس ــت عبدالس ــد گف  بای
نظــری )ICTP( در تریســته ایتالیــا بــود و بیــن ســال های 
19۶4 تــا 199۳ هدایــت ایــن مرکــز را بــر عهــده داشــت. پــس 
از ایــن مــدت نــام مرکــز بــه »مرکــز بین المللــی فیزیــک نظــری 

عبدالســالم« تغییــر داده شــد.

دانشمند مسلمان رقن بیست  
محمد عبدالسالم

4 A look at history

گردآورنده : شبنم غزنوی
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امیدواری محققین برای  فعالیت ریکتورهای کوچک اتحاد هستوی

دانشــمندان بعــد از یــک سلســله تحقیقــات، در حــال توســعه 
ــا اتحــاد  یــک نســخه فشــرده از یــک ریکتــور1 همجوشــی ی
هســته ای2 هســتند. ایــن کار تقلیــدی از تولیــد انــرژی آفتــاب 
اســت کــه مــی توانــد در اقلیــم تغییــرات مثبــت ایجــاد کنــد.

ــام  دارد، توســط دو  ایــن ریکتــور کــه اســپارک)Sparc( ن
تیــم یکــی بخــش محققــان دانشــگاه ماساچوســت

و   )Massachusetts Institute of Technology(
 )Commonwealth Fusion Systems(دیگــری شــرکت
ــار  ــور در به ــن ریکت ــاخت ای ــود و  س ــترش داده می ش گس
ســال  2021میــالدی  آغــاز و در حــدود ســه یــا چهــار ســال 

ــد. ــام می رس ــه انج ب

اگرچــه بســیاری از چالش هــای مهــم در ســاخت ایــن 
ــه گفتــه هــای مقامــات  ــده اســت، نظــر ب ریکتــور باقــی مان
ــراه  ــش هم ــا آزمای ــور ب ــن ریکت ــاز ای ــاخت و س ــرکت: س ش
ــه تولیــد  مــی باشــد و در صــورت موفقیــت، ســاخت کارخان
ــا اتحــاد هســتوی   ــرژی همجوشــی ی ــد از ان ــی کــه بتوان برق
ــاز  ــدی آغ ــه بع ــد، در ده ــتفاده کن ــرق اس ــد ب ــرای تولی ب

می شــود.

ــته  ــقاق هس ــاس انش ــه اس ــرق ب ــد ب ــای تولی در کارخانه ه
کــه اتــم هــا تجزیــه و تقســیم مــی گــردد و از مــواد ســوخت 
ــوند  ــی می ش ــای گلخانه ی ــد گازه ــبب تولی ــه و س کار گرفت
ولــی برخــالف در تعامــالت اتحــاد هســتوی  معمــوالً از  
ایزوتــوپ هــای هایدروجــن کار گرفتــه مــی شــود کــه ســاحه 
اســتفاده آن بــه مراتــب از  یورانیــم بیشــتر بــوده و بــر عــالوه 
ــاد  ــرژی اتح ــاس  ان ــه اس ــرق ب ــد ب ــای تولی ــه ه در کارخان
ــع  ــا موان ــرد. ام ــی گی ــورت م ــر ص ــات کمت ــتوی ضایع هس
ســاخت ماشــینی کــه بتوانــد یــک پالزمــا بــر اســاس  انــرژی 

ــاد اســت. اتحــاد هســتوی ایجــاد کنــد بســیار زی

بــاب مــوگارد )Bob Mumgaard( ، مدیــر اجرایــی 
شــرکت Commonwealth Fusion’s مــی گویــد کــه 
ــه  ــرژی اتحــاد هســتوی ب ــروژه اســپارک توســعه ان هــدف پ
موقــع اســت تــا بتوانــد در کاهــش گــرم شــدن کــره زمیــن 

نقــش داشــته باشــد.

برخــی از دانشــمندان کــه چندیــن دهــه روی انــرژی اتحــاد 
 Sparc هســتوی  کار کــرده انــد و خیلــی بــه انجــام  پــروژه
خــوش بیــن هســتند، بــه ایــن نظــر انــد کــه زمــان در نظــر 

گرفتــه شــده بــرای ایــن پــروژه منطقــی نیســت.
1- ریکتور هسته ای دستگاهی است که در آن زنجیره ای از تعامالت  هسته ای آغاز می شوند. این تعامالت تحت کنترول و به صورت تنظیم شده و 

پایدار قرار دارند. بر خالف بمب هسته ای که تعامالت کیمیاوی در کسری از ثانیه انجام و به دلیل کنترول نشدن سبب انفجار می گردد.

2- اتحاد هستوی، یک سلسله تعامالتی است که در آن اتم های سبک با دمای حرارت بلند  برای آزاد کردن انرژی اتحاد می کنند.

گردآورنده: حسنی امینی
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1- مــا عالقمندیــم تــا معرفــی کوتاهــی از شــما داشــته 
. شیم با

ــی.  ــری شمس ــال1۳۷۷ هج ــد س ــتم متول ــی هس ــویتا فیض س
دوره مکتــب را در لیســه عبدلرحمــن پــژواک بــه پایــان رســاندم 
و در ســال 1۳9۶ بعــد از شــرکت در آزمــون کانکــور آن ســال در 
ــم و دوره لیســانس را  ــل راه یافت ــک دانشــگاه کاب دانشــکده فزی
در دانشــگاه کابــل بــه پایــان رســاندم. اکنــون در بخــش نجــوم 

موزیــم مصــدر خدمــت بــه جامعــه هســتم.

ــک  ــرای ی ــده ای ب ــه فای ــما چ ــر ش ــاینس از نظ ۲- س
ــه دارد؟ جامع

امــروزه تمــام پیشــرفت هــای جامعــه از هــر بعــدی کــه باشــد 
چــه از نــگاه علمــی، سیاســی، اقتصــادی و یــا اجتماعــی مدیــون 
علــم ســاینس اســت زیــرا اگــر نظــری بــه ســیر تحــول هــر یــک 
ــی از بخــش  ــت، کار از یک ــیم در نهای ــته باش ــن بخــش داش ازی
هــای ساینســی  شــروع شــده اســت. بنابــر ایــن در هــر حالــت 
ســاینس از مفیــد تریــن گزینــه هــا در جامعــه بــه شــمار مــی رود 

کــه نبایــد ایــن  را نادیــده گرفــت.

۳- از زمــان پیوســتن تــان بــه موزیــم تــا حــال کارهــا 
و اهــداف موزیــم را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

ــل  ــه نس ــت ب ــم خدم ــت و آن ه ــخص اس ــم مش ــدف موزی ه
ــی  ــدت کم ــی م ــتا ط ــن راس ــد  در ای ــور می باش ــده کش آین
ــی مهــم و  ــه خیل ــد کــه نکت ــال کــرده ان اهــداف بزرگــی را دنب

ــت. ــه اس ــل توج قاب

ــرای  ــی ب ــده های ــه فای ــم چ ــما موزی ــر ش ۴-  از نظ
ــتان  ــوژی در افغانس ــاینس و تکنال ــدان س ــه من عالق

دارد؟

ــن  ــه عناوی ــت ک ــن کافی س ــاینس همی ــدان س ــرای عالقمن ب
کتاب هــای ساینســی خــود را عمــال در مقابــل خــود بیبیننــد، 
فرمــول را خودشــان اســتخراج کننــد، خودشــان دســت بــه کار 
شــوند و راهــی را کــه دانشــمندان ســاینس پیمــوده انــد آن هــا 
نیــز بپیماینــد و ایــن کار را موزیــم بــرای عالقمنــدان ســاینس 

انجــام داده اســت.

ــم  ــرفت موزی ــرای پیش ــای ب ــه ه ــه برنام ــما چ ۵- ش
ــد؟ داری

ــازی  ــور ارزش س ــل کش ــاینس در داخ ــرای س ــه ب ــن ک همی
کنیــم، جایــگاه و ارزش ســاینس را در افغانســتان بلنــد ببریــم 
تــا کشــور مــا نیــز در میــان کشــور هــای ســطح منطقــه دارای 
دســتاورد هــای مــروج روز باشــد، کار خیلــی بزرگــی خواهــد 
ــی  ــن همــان هدف ــم داد، و ای ــا انجــام خواهی ــرا م ــه آن ــود ک ب
اســت کــه همــه کارمنــدان موزیــم بــه شــمول خــودم روی آن 

می کنیــم. کار 

آشنا شوید
Get to Know

سویتا فیضی :مسئوول بخش نجوم  
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ــک را  ــتار لین ــواره ای اس ــت ماه ــه اینترن ــی ک ــیاری از کاربران بس
مــورد آزمایــش قــرار داده انــد اعــالم کردنــد کــه نتایــج ایــن تســت 
هــا دور از انتظــار بــوده و خبــری از ســرعت گیگابایتــی نیســت. ایــن 
کاربــران ســرعت دانلــود را در محــدوده 11 تــا۶0 مگابیــت بــر ثانیــه 
ــر  ــت ب ــه 1۸ مگابی ــر ب ــز حداکث ــود نی ــرعت آپل ــد و س ــالم کردن اع

ثانیــه رســیده اســت.

 Technology (ــا ــوژی تکن ــری تکنول ــرویس خب ــزارش س ــه گ ب
news agency( ، تســت هــای دو هفتــه اخیــر اینترنــت ماهــواره 
ای اســتارلینک نشــان از زمــان تاخیــر ۳1 تــا 94 میلــی ثانیــه دارد. 
بــا وجــود اینکــه هنــوز ایــن پــروژه بــه طــور کامــل راه انــدازی نشــده 
هنــوز مشــخص نیســت ســرعت و زمــان تاخیــر اینترنــت چــه مقــدار 

خواهــد بــود.

شــرکت اســپیس ایکــس در ســال 201۶ و زمانــی کــه مجــوز پــروژه 
اینترنــت ماهــواره ای را از FCC دریافــت میکــرد اعــالم کــرده 
ــه ســازی  ــواره و بهین ــن ماه ــاب آخری ــس از پرت ــروژه پ ــن پ ــود ای ب
اینترنتــی بــا پهنــای بانــد 1 گیگابیــت بــر ثانیــه بــرای هــر کاربــر بــا 
تاخیــر بســیار کــم، تمامــی کســب و کارهــا را در سراســر جهــان را 

ــد داد. پوشــش خواه

ایــن در حالــی اســت کــه ســرعت ۶0 مگابیــت بــر ثانیــه بــا ســرعت 
گیگابیتــی بســیار فاصلــه دارد. تاکنــون ۶00 ماهــواره در مــدار قــرار 
ــروژه  ــان پ ــا پای ــواره را ت ــزار ماه ــدود 12 ه ــالن ماســک ح داد و ای
پرتــاب خواهــد کــرد. البتــه بایــد در نظــر داشــت ســرعت ارائــه شــده 
ــای DSL در  ــه ســرویس ه ــن شــرکت نســبت ب ــی توســط ای کنون
ــق  ــن مناط ــود. ای ــوب می ش ــر محس ــیار باالت ــتایی بس ــق روس مناط
ــد.  ــه دارن ــر ثانی ــا ســرعت 1 مگابیــت ب در حــال حاضــر اینترنتــی ب
ــای  ــت ماهواره ــن مناطــق از اینترن ــران در ای ــی رود کارب ــال م احتم

اســتارلینگ اســتقبال خوبــی داشــته باشــند.

 تست های اولیه اینترنت ماهواره ای استارلینک دور از انتظار
کاربران ارزیابی شد

پیــش از ایــن ایــالن ماســک اعــالم کــرده بــود هــدف ایــن 
شــرکت رســیدن بــه زمــان تاخیــر کمتــر از 20 میلــی ثانیــه 
اســت. البتــه بــا توجــه بــه قرارگیــری ماهواره هــای شــرکت 
ــود  ــوان امیــدوار ب ــا ۵۷0 کیلومتــری می ت در فاصلــه ۵40 ت
ــای  ــواره ه ــه ماه ــبت ب ــری نس ــیار کمت ــر بس ــاهد تاخی ش

ثابــت زمیــن در فاصلــه ۳۵ هــزار کیلومتــری باشــیم.
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