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آیا شبکه های ماهواره ای می توانند اتصال شبکه گسترده
کم توان ) (LPWAرا مختل کنند؟

امروز با توجه به اعداد فعلی ممکن است دور از ذهن به نظر برسد که :از فناوری هاایی مانناد  NB-IoTو LoRa

در صدها میلیون اتصال استفاده شده باشد در حالی که تنها چند میلیون دستگاه از طریق شبکه های ماهواره ای
متصل شده اند .با این حال بخش تحقیقات  ABIپیامدهای یک بخش فناوری که آنها سنسور کم مصار بارای
ماهواره ( )LP-S2Sمینامند ،تجزیه و تحلیل کرده و پیش بینی میکند که تعداد کل دستگاههای متصل به بیش
از یک میلیارد افزایش خواهد یافت.
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اتصال ماهواره ای
بدیهی است این نوع اتصال نیز میتواند سهم بزرگی از  3.6میلیارد دستگاه متصل در ساال  2025را در اختیاار
داشته باشد که معموالً به تکنولوژی هایی مانناد  NB-IoTو  LoRaنسابت داده مایشاوند .تایم تحقیقاات ABI

معتقد است که اکوسیستم  LP-S2Sنه تنها پذیرش بازار برای خدمات  IoTرا افزایش میدهد بلکه سهم باازار از
فناوری های اتصال زمینی را نیز در دست میگیرد.
یک ماهواره را به عنوان یک برج ارتباطی بسیار بلند و مؤثر از مدار پایین زمین  LEOدرفاصله ی ( ،)500Kmباا
پوششی به وسعت ایاالت متحده در نظر بگیرید تا بتوانید درک درستی پیدا کنید .هرچند بدیهی است باا توجاه
به مدت زمانی که ماهواره به عنوان گزینه اتصال با حداقل ظرفیت دساتگاههای متصال  IoTدر دساتر

باوده

است ،در مورد چنین ادعایی شک و تردید داشته باشید ،اما چند تغییر تکان دهدنه در حاوزه ی فنااوری وجاود
دارد که یک نقطه عطف ایجاد میکنند.

تبدیل شدن  Spaceبه عنوان یک کاال
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کاهش هزینه ماهواره ها خودشان باعث کاهش قابل توجه هزینه های کلای یاک منظوماه ی مااهواره ای شاده
است( CubeSats .تاسواره ها یا ماهواره های کوچاک) باه طاور معماول کمتار از یاک فاوت ( )footبلنادی و
درحدود ده پوند وزن دارند و در حال حاضر از منابع گوناگون با کیفیت باال و هزینه کم در دستر

هستند.

بخش های دیگر پرتاب یک منظومه ی ماهواره ای شامل شبکه ایستگاه زمینی جهانی که باه عناوان باک هاال
( )backhaulبکار میرود ،راکت ها برای ارسال و رساندن آنها (قابل توجه تارین مشخصاه ی شارکت SpaceX

تغییر چشمگیر هزینه پرتاب است) و همچنین مؤلفه مدیریت ماموریت ،به همین ترتیب به کاال تبدیل شده اند.

تکامل فناوری سیلیکون ()Silicon
هنگامی که به نقاط انتهایی ماهواره فکر میکنید ،احتماالً شما آن ها را به اندازه آجر با نیاز به توان الکتریکی باال
تصور میکنید که به یک آنتن بزرگ که به سمت آسمان تنظیم شده نیاز دارد.
با توجه به پیشرفت مستمر قانون ( ،Mooreقدرت پردازش سیلیکون ( )siliconهر  18الای  24مااه یکباار ،دو
برابر شده و این روند کاهش پیدا نمیکند) ،در حال حاضر از طریق یک دستگاه کوچک به اندازه انگشت شست
با یک آنتن که در داخل آن تعبیه شده و باتری های سایز  AAو یا کوچکتر با عمر چند ساله ،امکان اتصال از زیر
سقف یا داخل خانه هم وجود دارد.
یکی دیگر از ویژگی های فناوری سیلیکون ( )siliconاین است که نقاط پایانی  LPWAکاافی مایتوانناد از هار
ماهواره ی  CubeSatپشتیبانی کنند به طوری که قیمتی بسیار نزدیک به قیمت ( NB-IoTچند دالر در ساال)
ارزانتر از  100دالر داشته و کوچکترین برنامه استفاده از داده برای سرویس ماهواره ای است کاه اماروزه وجاود
دارد.
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تعییرات گسترده فناوری ،کال

اتصال ماهواره ای را قادر میسازد که بسایاری از محادودیت هاای مرباوط باه

فناوری های زمینی موجود را حل کند .این محدودیت ها شامل پوشش داخلی سراسری در یاک شابکه واحاد،
امکان ردیابی دقیق محل بدون هزینه ،توان یا محدودیتهای پوشاش یاک گیرناده ی  GPS/GNSSیکپارچاه ی
اضافی و در صورتی که شکل موج به صورت صحیح پیاده سازی شده باشد ،رفع محدودیت های طول عمر باتری
که تکنولوژی  NB-IoTبرای دستگاه های متحرک و در حال جابه جایی بین ایستگاه هاای پایاه سالولی تجرباه
میکند.
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