ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎر
ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
»اﻣﺮﯾﮑﻦ اﯾﺮﻻﯾﻨﺰ« از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ »اداره اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ) (TSAﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی
از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﺳﮑﻦ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺮ ﻫﺎی  ،CTﺗﺼﻮﯾﺮی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﻣﺤﺘﻮای
ﮐﯿﻒ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮران اداره ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﮔﯿﺖ ﻫﺎی ورودی
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻒ را  ۳۶۰درﺟﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه و ﻣﺤﺘﻮای آن را از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮﯾﮑﻦ

اﯾﺮﻻﯾﻨﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺸﻒ ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری و دﯾﮕﺮ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن  TSAﻗﺒﻼ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اﯾﺎﻟﺖ آرﯾﺰوﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻨﯿﮑﺲ اﺳﮑﺎی ﻫﺎرﺑﺮ« ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﻢ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺎرج
ﮐﺮدن ژل ،ﻣﺎﯾﻌﺎت ،اﺳﭙﺮی و ﻟﭗ ﺗﺎپ از ﮐﯿﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد» .دﯾﻮﯾﺪ ﭘﮑﺎﺳﮏ« ،ﻣﺪﯾﺮ  TSAﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ ای از
ﮐﯿﻒ و ﭼﻤﺪان ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺳﮑﻨﺮ  CTﺟﺪﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﮑﺎﺳﮏ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی از ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎری ﺣﺘﯽ ﻣﻮاد ﺑﺎ وزن ﮐﻢ را دارد
ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اداره اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری  ۱۵اﺳﮑﻨﺮ  CTﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و در ﺳﺎل
آﺗﯽ ﻧﯿﺰ  ۲۴۰دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

