Przyznano licencję dla Elon
Musk’s SpaceX na dostarczanie
Internetu satelitarnego na
obszarach wiejskich Kanady

Kanadyjski regulator telekomunikacyjny udzielił firmie Elon
Musk ‘s Space Exploration Technologies Corp. ( SpaceX )
licencji umożliwiającej firmie świadczenie satelitarnych usług
internetowych dla mieszkańców Kanady na obszarach wiejskich.
Kanadyjska Komisja Radiofonii i Telekomunikacji wysłała list
do dyrektora finansowego SpaceX Breta Johnsona, informując go,
że zatwierdziła wniosek firmy o licencję Basic International
Telecommunications Services (BITS). Licencja BITS upoważniłaby
SpaceX
do
świadczenia
międzynarodowych
usług
telekomunikacyjnych między Kanadą a innymi krajami.
CRTC poinformowało, że otrzymało i przejrzało 2585 komentarzy
dotyczących aplikacji SpaceX BITS od czasu, gdy firma złożyła
ją 15 maja. Większość komentarzy pochodziła od Kanadyjczyków
mieszkających w odległych częściach kraju, według CBC News.
Licencja BITS umożliwi SpaceX wprowadzenie programu Starlink
dla Kanadyjczyków z obszarów wiejskich. Program ma na celu
„dostarczenie szybkiego szerokopasmowego Internetu do miejsc,
w których dostęp był zawodny, drogi lub całkowicie
niedostępny” poprzez konstelację satelitów na niskiej orbicie
okołoziemskiej.

Nie jest jasne, kiedy usługa internetowa będzie dostępna na
obszarach wiejskich.
Starlink jest obecnie skierowany na rynki w północnych Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie i zamierza rozszerzyć zasięg globalny
na 2021. Musk, założyciel i dyrektor generalny SpaceX,
powiedział, że beta testy już trwają.
„Gdy te satelity osiągną swoją docelową pozycję, będziemy
mogli wdrożyć dość szeroką publiczną wersję beta w północnych
Stanach Zjednoczonych i miejmy nadzieję, w południowej
Kanadzie” – powiedział w poście na Twitterze 6 października.
SpaceX kolejno wypuszcza partie satelitów Starlink od maja
2019 r., Planując docelowo zbudować połączoną sieć 12000
satelitów.
Pojawiły się obawy, że Starlink i podobne inicjatywy w
zakresie megakonstelacji są źródłem śmieci kosmicznych i
“zanieczyszczenia światłem”,
obserwacje kosmiczne.
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The United Nations Office for Outer Space Affairs and the
International Astronomical Union otworzyły 8 października
czterodniowe warsztaty internetowe zatytułowane „Ciemne i
ciche niebo dla nauki i społeczeństwa”, mając nadzieję na
podniesienie świadomości społecznej na temat tego problemu.
W wywiadzie dla Space.com uczestnik wydarzenia powiedział, że
długoterminowym celem jest przekonanie ONZ do „wydania
wytycznych dotyczących ochrony nocnego nieba, które będą
odzwierciedlać rozsądny kompromis między operatorami
satelitarnymi a potrzebami astronomów”.
Musk wielokrotnie odpowiadał na te obawy, zauważając, że
SpaceX przeprowadzał eksperymenty w celu zmniejszenia światła
słonecznego odbitego od satelitów.
„Coraz trudniej będzie zobaczyć satelity Starlink, ponieważ

aktywnie współpracujemy ze społecznością astronomów, aby
upewnić się, że nawet najbardziej czułe teleskopy są w
porządku, a postęp naukowy nie jest utrudniony” – powiedział
w tweecie z 2 października.
Ostatnia misja startowa, z holowaniem pełnego stosu 60
satelitów, odbyła się 18 października w Kennedy Space Center
na Florydzie, dzięki czemu całkowita liczba satelitów Starlink
na orbicie osiągnęła 835.
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