
Iridium

Satelelitelefoni är nog så nära den absoluta kontaktbarheten
som går att komma idag. Nu när det finns både telefoner och
möjlighet att teckna abonnemang. Iridium har delat in världen i
15 zoner. Billigast är det att ringa inom Japan (12,70:-/min) och
dyrast Är det att ringa från Sydamerika till Kina (71,00:-/min).

Ingen täckning hemma

Själva Iridiumtelefonen är kanske inte så upphetsande jämfört med dagens
mobiltelefoner. Däremot förefaller konceptet helt rätt. Iridiums satellitsystem är
ett så kallat LEO, Low Earth Orbit; de 66 satelliterna ligger i omloppsbana på
700 kilometers höjd. Den stor fördelen med satellittelefoni är givetvis att man
kan ringa varifrån som helst på jorden – utom i ditt eget hem. Satellittelefoner
fungerar inte inomhus, ingenting får komma emellan antennen och satelliten.
Dessutom kan det vara problem vissa tider på dygnet eftersom satelliterna inte
ligger konstant över Sverige utan bara passerar på vissa tider och då under en
begrensad tid (upp till 14 minuter varje gång). Ingen satellit, ingen kontakt.

GSM-modul

För att ända kunna använd telefonen inomhus, så går det att köpa till en GSM-
modul (eller annat digitalt mobilsystem) till satellittelefonen. I menyn går det
sedan att välja fyra olika sändnings/mottagningslänken; alltid satellit, i första
hand satellit, alltid GSM och i första hand GSM. Litar man enbart till sin
Iridium och den är utrustad med GSM-modul så är det det sista alternativet som
gäller; man blir då nådd inomhus såväl som överallt utomhus. De potentiella
användarna finns exempelvis bland företag som har verksamhe i
underutvecklade länder, SIDA, FN, på oljeborrplattformar. Yrkesgrupper som
militärer, poliser, skogs- och vägarbetare som arbetar i svår terräng, med dålig
eller obefintliga kommunikationsmöjligheter. Iridium har också världens hittills
enda globala personsökarsystem som innebär att det går att bli nådd överallt på
jorden.

Två abonnemangsformer

Det finns två olika Iridiumabonnemang, internationellt, 8816, och nationellt,
8817. Med det internationella kan man ringa från satellittelefonen i alla länder
där Iridium har tillstånd att operera, i dagsläget 119 länder. Med det nationella
kan abonnenten bara ringa när han/hon befinner sig inom hemlandets gränser.
Hemlandet är det land där telefonen registrerades första gången. Det går givetvis
att ringa till Iridiumabonnenten i alla länder där Iridium opererar eller GSM-
täcknin finns.
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