آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۱۰ﻓﻨﺎوری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻫﮕﯿﺮی ﭘﻬﭙﺎد را
در ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
اداره ﻫﻮاﻧﻮردی ﻓﺪرال ) (FAAاﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻬﭙﺎد
ﺑﺮای ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
 FAAﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰ﻓﻨﺎوری و ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ »ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن

ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی راهاﻧﺪازی ﺷﻮد.

اوﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﯽ » «William J. Hughesاداره ﻫﻮاﻧﻮردی ﻓﺪرال اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﯽ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ »اﺗﻠﻨﺘﯿﮏ ﺳﯿﺘﯽ« در »ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ FAA ،ﻗﺼﺪ دارد آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺮودﮔﺎه دﯾﮕﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
دﻫﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اداره ﻫﻮاﻧﻮردی ﻓﺪرال ﻧﺎم اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﺮدن ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد اﺳﺖ FAA .از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻬﭙﺎد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻃﯽ  ۴۵روز آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ آژاﻧﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺣﻀﻮر ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ در اﻃﺮاف ﻓﺮودﮔﺎه را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸آن را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ از ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻬﭙﺎد و
ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ اداره ﻓﺪرال ﻫﻮاﻧﻮردی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ،وزارت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﻬﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺪرال ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﺪف از آن ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻬﭙﺎد اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ» ،ﺟﻔﺮی آدام روزن« در ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ در اﻃﺮاف
ﻓﺮودﮔﺎه ﺻﺤﺒﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،دوﻟﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

