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स्टारल िंक इिंटरनेट 
• से्पसएक्स कके्षत प्रके्षपित करणार असलेल्या उिग्रहाांद्वारे २०२२ मधे्य भारतीय वािरकर्त्ाांसाठी इांटरनेट कनेक्टिक्टिटी 

उिलब्ध होण्याची अिेक्षा आहे. 

• स्टारपलांकने नमूद केले आहे की र्त्ाच्या उिग्रह ब्रॉडबँडला स्पष्ट दृश्याची आवश्यकता असेल. 

• स्टारपलांक प्रोजेि अखेरीस आिल्या वािरकर्त्ाांना 1 जीबीिीएस डाउनलोड पकां वा अिलोपडांग वेगाचे हाय-स्पीड 

इांटरनेट पवतरीत करण्याचा पवचार करीत आहे. 

•  िारांिाररक उिग्रह इांटरनेटिेक्षा पकतीतरी िटीने जास्त कामपगरी केल्यामुळे आपण िायाभूत सुपवधाांच्या मयाादेमुळे 

अमयाापदत असलेल्या जागपतक नेटवका सह, स्टारपलांक अशा पठकाणी हाय-स्पीड ब्रॉडबँड इांटरनेट पवतरीत करेल 

पजथे प्रवेश अपवश्वसनीय, महाग पकां वा िूणािणे अनुिलब्ध आहे 

• जगभरातील ग्राहकाांच्या गरजा भागपवण्यासाठी से्पसएक्स कमी पवलांब, ब्रॉडबँड इांटरनेट प्रणाली पवकपसत करीत 

आहे. िृथ्वीच्या खालच्या कके्षच्या तारकासमूहाद्वारे सक्षम. 

काय आहे स्टारल िंक इिंटरनेट प्रकल्प ? 

 

• "स्टारपलांक" हा जगातील सवाात दुगाम कोिऱ्यात अांतराळ इांटरनेट (म्हणजेच उिग्रह आधाररत) उिलब्ध करून 

देण्यासाठी ब्रॉडबँड नेटवका  तयार करण्याचा से्पसएक्स प्रकल्प आहे. 

• हे कमी िृथ्वीच्या कके्षच्या उिग्रहाांच्या तारकासमूहाद्वारे केले जाते. 

• स्टारपलांक उिग्रह लो अथा ऑपबाटमधे्य (एलआयओ) ३५० पकमी ते १,२०० पकमी उांचीच्या बँडमधे्य तैनात केले जातील. 

एलईओ िृथ्वीच्या िृष्ठभागािासून २,००० पक.मी. ियांत पवस्ताररत आहे. 

SpaceX बद्द  

 

• SpaceX प्रगत रॉकेट्स आपण से्पसक्राफ्टची रचना, पनपमाती आपण प्रके्षिण करते. 
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• 2002 मधे्य से्पस टेक्नॉलॉजीमधे्य क्राांती घडवून आणण्यासाठी कां िनीची स्थािना करण्यात आली होती, ज्याचे अांपतम 

उपिष्ट लोकाांना इतर ग्रहाांवर राहण्यास सक्षम करणे आहे. 

• SpaceX ने ऐपतहापसक टप्प्ाांच्या मापलकेसाठी जगभरात लक्ष वेधले आहे. 

• ही एकमेव खाजगी कां िनी आहे जी िृथ्वीच्या खालच्या कके्षतून अवकाशयान िरत करण्यास सक्षम आहे, जी पतने 

2010 मधे्य प्रथम िूणा केली. 

• 2012 मधे्य कां िनीने िुन्हा इपतहास रचला जेिा र्त्ाचे डर ॅगन अांतराळयान आांतरराष्टर ीय अांतराळ स्थानकावर आपण 

तेथून माल िोहोचवणारे िपहले व्यावसापयक अांतराळयान बनले. 

• SpaceX ने 2017 मधे्य ऑपबाटल क्लास रॉकेटचे ऐपतहापसक िपहले रीफ्लाइट यशस्वीररर्त्ा साध्य केले आपण कां िनी 

आता पनयपमतिणे उड्डाण-पसद्ध रॉकेट लॉन्च करते. 

• 2018 मधे्य, SpaceX ने दोन घटकाांनी जगातील सवाात शक्टिशाली ऑिरेशनल रॉकेट लाँच करण्यास सुरुवात केली. 

• Falcon 9 आपण Falcon Heavy च्या उिलब्धी ांवर आधाररत, SpaceX िूणातः  िुन्हा वािरता येण्याजोग्या लॉन्च 

वाहनाांच्या िुढील पिढीवर काम करत आहे जे आताियांतचे सवाात शक्टिशाली, मानवाांना मांगळावर आपण सौर 

यांत्रणेतील इतर गांतव्यस्थानाांवर घेऊन जाण्यास सक्षम असेल. 

स्टारल िंक इिंटरनेटचे फायदे 

 

• जवळजवळ सवात्र उिलब्ध आहे. 

• ब्रॉडबँड-लेिलचा वेग शक्य . 

• मोबाइल हॉटस्पॉटच्या तुलनेत पकफायतशीर . 

• आित्तीनांतर झटिट वसुली . 

• सॅटेलाइट इांटरनेटसाठी फोन लाइनची गरज नाही. 

• उिग्रह इांटरनेट कनेक्शन उच्च बँडपवड्थ वािर हाताळू शकतात, म्हणून आिल्या इांटरनेट वेग / गुणवते्तवर बर् याच 

वािरकर्त्ाांद्वारे पकां वा "िीक यूज टाइम" चा िररणाम होऊ नये. 

स्टारल िंक इिंटरनेटचे तोटे  
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• र्त्ाांच्या कमी उांचीमुळे, र्त्ाांचे पसग्नल तुलनेने लहान के्षत्र व्याितात. िररणामी, िृथ्वीच्या प्ररे्त्क भागाियांत पसग्नल 

िोहोचण्यासाठी आणखी अनेक उिग्रहाांची आवश्यकता आहे. 

• यामुळे अवकाशात उिग्रहाांची सांख्या वाढते आपण र्त्ामुळे अवकाशातील पढगारा वाढतो आपण टक्कर होण्याचा 

धोका वाढतो. 

भूस्थिर उपग्रहािंद्वारे इिंटरनेटशी तु ना 

 

भूक्टस्थर उिग्रहाांकडून प्राप्त इांटरनेट सेवाांचा फायदा होतो: 

• उिग्रहाांच्या कमी सांखे्यसह चाांगले किरेज. साधारणिणे ३ पकां वा ४ उिग्रह सांिूणा िृथ्वी व्यािण्यासाठी िुरेसे आहेत. 

• हे उिग्रह क्टस्थर असल्याचे पदसून येत असल्याने, दुवा साधणे सोिे आहे. 

िृथ्वीच्या पवषुववृत्तावर ३५,७८६ पक.मी. अांतरावर ठेवल्यामुळे तोटा-उच्च पवलांब 
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