
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל    9/28/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 
 
- אין-מייל דרָאון שטח צו האבן אין זיך ערשטע-50גאווערנאר האוקאל אנאנסירט ניו יארק'ס נייע 

  טעסט נעטווארק פאר פילאטלאזע פלוגצייג 5Gלאנד -אסד 
  

MITRE Engenuity   5ָאוּפען דזשענערעישעןG  5פארבאנד צו אינסטאלירןG   פילאטלאזע פלוגצייג
  NUAIRסיסטעמען טעסט נעטווארק אין א שטח צווישן סירעקיּוז און רָאום אנגעפירט דורך 

  
5G  מיליאן דאלאר אינוועסטירונג, שטארק   70נעטווארק געבויט דורך סטעיט'ס כמעט

  טעמעןאוועקשטעלנדיג ניו יארק'ס פאזיציע אלץ א גלאבאלע פירער אין פילאטלאזע פלוגצייג סיס
  

 5Gָאוּפען דזשענערעישען  MITRE Engenuityגאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז די  
מייל  -50צו די ניו יארק סטעיט  5G( וועט ברענגען Open Generation 5G Consortiumפארבאנד )

שטח פאר פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעמען צווישן סירעקיּוז און רָאום. ָאוּפען דזשענערעישען האט  
פילאטלאזע   5Gבאשטימט אז די שטח איז די בעסטע פלאץ צו עפענען דארט די לאנד'ס סאמע ערשטע 

ויפשטופן ניו יארק'ס פאזיציעל אלץ א  פלוגצייג סיסטעמען טעסטינג פלאץ, און דאס וועט אסאך אר 
  גלאבאלע פירער אין די אויפשטייגנדע טעכנאלאגיע פעלד.

  
פילאטלאזע   5G"אונזער דרָאון שטח ווערנדיג אויסגעוועהלט פאר דאס עפענונג פון די לאנד'ס ערשטע 

באזונדערס   –פלוגצייג סיסטעמען טעסטינג פלאץ שטופט ווייטער ארויף אונזער סטעיט'ס פאזיציע 
אלץ די גלאבאלע פירער אין די מארקעט פון די   –צענטראל ניו יארק און די מָאוהאק וואלי ראיאן 

גייענדע "דורך אונזערע אנ האט גאווערנאר האוקאל געזאגט.פארגעשריטענע טעכנאלאגיע", 
אינוועסטירונגען אין די דרָאון שטח, טוהען מיר פארשטערקערן און וואקסן אונזערע ראיאנישע  

  עקאנאמיעס פאר קומענדיגע דורות."
  

NUAIR פארדינסט ארגאניזאציע באזירט אין ניו יארק וועלכע האבן עקספערטן אין  -פאר -, א נישט
- 50ד פון די ָאוּפען דזשענערעישען, פירט אן ניו יארק'ס פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעמען און איז א מיטגלי 

 5Gייל פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעמען שטח, און עס שפילט א וויכטיגע ראלע אינעם פאראויס שטופן מ
. דורך צוזאמענארבעט מיט  UASטעכנאלאגיע אין פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעמען, אויך באקאנט אלץ 

NUAIR סקוועיר מייל   100, וועט די שטח האבן אויף זיך אן עקספערימענט צענטער מיט מער פון
א  –שטרעקיגע פליהען -טעסטינג ווייטער פון וואו מען קען זעהן די פלוגצייג און לאנג 5Gדעזיגנירט פאר 

סטעמען אין די מעגליכקייט וואס איז קריטיש כדי צו קענען אריינברענגען זיכערע פילאטלאזע פלוגצייג סי
 מארקעט.  

   
ניו יארק סטעיט האט זיך אוועקגעשטעלט אלץ די לאנד'ס הויפט דעסטינאציע פאר דרָאונס און פאר  

מיליאן דאלארדיגע   30ביזנעסער וועלכע זענען אויפן טעכנאלאגישע פארנט דורכן אריינלייגן א 
גצייג פארוואלטונג סיסטעם צווישן  מייל גרויסע פלו-50צו אנטוויקלען די  2016אינוועסטירונג אין 

סירעקיּוז און גריפיס אינטערנאציאנאלע לופטפעלד אין רָאום. אין סך הכל האט די סטעיט אינוועסטירט  
מיליאן דאלאר איבער די פארגאנגענע פינף יאר צו מאכן פארשריט אין די פילאטלאזע פלוגצייג  70כמעט 

   ק און אין די מָאוהאק וואלי.סיסטעמען אינדוסטריע אין צענטראל ניו יאר



  
טעכנאלאגיע פאר איר דרָאון שטח איז א נייע עררייכונג פאר די   5Gדאס אז ניו יארק באקומט די 

אנגייענדע אנטוויקלונג פון דעם ביזנעס פעלד אין די סטעיט. אינעווייניג אין די שטח, טוהען סטראטעגישע  
אינוועסטירונגען פארשנעלערן די וואוקס פון די אינדוסטריע דורכן אונטערשטיצן נייע סארטן נוצן פאר די 

אלאגיע אין וויכטיגע אינדוסטריעס, אריינרעכענענדיג אגריקולטור און וואלד פארוואלטונג,  טעכנ
טראנספארטאציע און לאגיסטיקס, מעדיא און פילם אנטוויקלונג, יּוטיליטיס און אינפראסטראקטור, און  

   פובליק זיכערהייט.
   

"צו שטיצן פארגעשריטענע טעכנאלאגיע און אויפשטייגנדע אינדוסטריעס וועלכע וועלן שאפן די דזשאבס 
'ס מיסיע. סיי די אגענטור און סיי אונזערע ראיאנישע ESDפאר מארגן איז אין די הארץ פון די 

  UASקס צו די עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס זענען געווען גאר קאנצעטרירט אויף צו ברענגען וואו
האט עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט אינדוסטריע אין צענטראל ניו יארק און אין די מָאוהאק וואלי", 

(EDSטשיעף אפערעיטינג אפיציר און עקזעקיוטיוו דעּפיוטי קאמישאנער, קעווין יונעס, געזאגט )  .
- אין-צו באקומען די ערשטע  MITRE"דאס אז ניו יארק'ס דרָאון שטח איז אויסגעוועלט געווארן דורך 

טעכנאלאגיע פאר איר דרָאון שטח איז א נייע עררייכונג פאר די אנגייענדע אנטוויקלונג פון   5Gלאנד -אסד
   דעם ביזנעס פעלד אין ניו יארק סטעיט."

  
  5Gטעסטינג פלאץ מיט א ספעציעל געמאכטע   UASדעזיגנירטע -FAA"ניו יארק וועט זיין די ערשטע 

. "די אינדוסטריע פרובירט צו באקומען א  קען סטּוערט געזאגט CEO'ס NUAIRהאט נעטווארק", 
וואס האט די מעגליכקייטן און די   FCCאון  FAAקאמיוניקאציע נעטווארק באשטעטיגט דורך די 

איז די  5Gפארלעסליכקייט וואס איז נויטיג פאר זיכערע דרָאון אפעראציעס אין די ביזנעס מארקעט. 
אפעראציעס וועלכע קענען וואקסן און וועלכע זענען גענוג גוט פאר די ביזנעס  שליסל צו אויפשפארן דרָאון 

איז א   5Gוועלט, און מיר זענען זיכער אז אונזער ארבעט אין ניו יארק וועט העלפן באשטימען אויב 
   אינדוסטריע." UASפאסיגע לייזונג פאר די 

   
ביזנעס לייזונגען און   UASטעסט פלאץ וועט ברענגען פארשריט צו  5G UASלאנד -דאס-אין-"די ערשטע 

סיניאר וויצע  האט טשַארלס קלענסי, ", 5Gארויסווייזן די טראנספארמאטיווע פאטענציאל פון 
די  " , און טשיעף פיּוטשּוריסט.MITRE Labsפרעזידענט און אלגעמיינע מענעדזשער פון 

'ס ארבעט צו פארשנעלערן די אנטוויקלונג פון אונזער  MITREאונטערנעמונג איז א קריטישע טייל פון 
   קאמיוניקאציע טעכנאלאגיע."-פאלק און דאס באנוץ פון פארגעשריטענע טעלע 

  
- עקאָ  UASסיי די צענטראל ניו יארק און סיי די מָאוהאק וואלי ראיאנען האבן פון די וועלט'ס בעסטע 

יסטעמען און די טעכנאלאגיע, מיטלען און עקאנאמישע רייץ וואס זענען נויטיג צו דורכפירן  ס
ן גרויסע  ( אפערירט שויAir Forceטעסטינג. די פאראייניגטע שטאטן לופט פלאטע ) 5Gפארגעשריטענע 

, און די שטאט האט זיך שוין  2015פילאטלאזע פלוגצייג ארויס פון די סיטרעקיּוז לופטפעלד זינט 
טעכנאלאגיע, ערזעצנדיג זייערע   5Gאנגעהויבן גרייטן פאר די 'פערטע רעוואלוציע' פון דרָאונס און פון 

   קאמיוניקאציע נעטווארק. 5Gגאסן לאמפן מיט 'קלוגע' גאסן לאמפן וואס קענען האלטן אויף זיך א 
  

רָאום איז היים צו די ניו יארק סטעיט פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעמען טעסט פלאץ, איינס פון בלויז זיבן  
FAA-  דעזיגנירטע פלעצער אין די פאראייניגטע שטאטן פאר טעסטס פון פילאטלאזע פלוגצייג

, באשטייט פון  NUAIRאונטי און אנגעפירט דורך סיסטעמען. די פלאץ, וואס איז די אייגנטום פון אניידע ק 
א גאר גוט אויסגעשטאטע טעסטינג איינריכטונג צו טעסטן פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעמען ביי גריפיס  

מייל שטח פאר פילאטלאזע  -50אינטערנאציאנאלע לופטפעלד אין רָאום, און עס איז טייל פון ניו יארק'ס 
   אלטונג צווישן רָאום און סירעקיּוז.פלוגצייג סיסטעמען טראפיק פארוו

  



אקער גריפיס ביזנעס און טעכנאלאגיע ּפארק,  -3,500די טעסט פלאץ איז טייל פון די כסדר וואקסנדע 
טעק, וועלט'ס פירנדע פירמעס און סייבער סעקיוריטי, קוואנטּום -וואס איז א היים צו מערערע היי

וועט ערגענצן די טעסט פלאץ ביי גריפיס, צושטעלנדיג   Sky Domeקאמּפיוטינג, פאבריצירונג און מער. 
יאריגע, אינעווייניגע טעסטינג פון פארגעשריטענע דרָאון טעכנאלאגיע, אריינרעכענענדיג  -גאנץ

   באזירטע פלוג קאנטראלן און אויטאמטישע גרופעס פון קליינע דרָאונס.-ַארטיפישעל אינטעלידזשענס
  

  פאר  מיטל אידעאלע  די זיין צו 5G פאררעכענען  אינדוסטריע  קאמיוניקאציע -טעלע  די אין פילע 
  FAA די  דורך  ווערן באשטעטיגט  זאל עס אז ווילן זיי און אפעראציעס, סיסטעמען פלוגצייג פילאטלאזע 

  ביזנעס פאר  גענוצט  הייך  געווענטליכע  די – פיס 400 אונטער  לופט  די  אין גענוצט  ווערן צו FCC די און
  ווערן גענוצט  קענען וועלכע   מיטלען לייסענסירטע -נישט נאך  זענען פיי-וויי און בלּוטוט  אפעראציעס. דרָאון

  דרָאון שטרעקיגע -לאנג זיכערע, פאר  פארלעסליך  גענוג נישט  זענען זיי אבער  דרָאונס, פליהען צו
   אפעראציעס.

  
 5G די אז FCC די פאר  און FAA די פאר  אויפווייזן העלפן וועט   יארק  ניו אין טעסטינג 5G די

  וואלט  עס ווי אזוי פאדערונגען, זיכערהייט  לופט   אקצעפטירבארע  די  נאך  קומט  נעטווארק  סעלולארישע 
  נג.פארבינדו ראדיו  פונקט -צו-פונקט   א אדער  נעטווארק  קאמיוניקאציע -דראטן א פון געווארן פארלאנגט 

  
פארבאנד ברענגט צוזאמען די פירער פון די   5Gָאוּפען דזשענערעישען  MITRE Engenuityדי 

מארקעט, נייע סטַארטָאּפס, אינדוסטריע פארבאנדן, אקעדעמישע מומחים און רעגירונג שתדלנים צו  
פארשונג און   5Gשוועריגקייטן וואס קיין איין פירמע קען נישט אליין לייזן. די  5Gלייזן די קאמפליצירטע 

  5Gפירערשאפט פון פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעמען איבער  אנטוויקלונג פארבאנד איז אין די
נעטווארקס מיט אנטוויקלונג ארום ספעציפישע נוצן אין פעלדער ווי עמערדזשענסי אנטווארט, 
אינפראסטראקטור אונטערזוכונג, דעליווערן פעקלעך און פארוואלטן ּפראּפערטיס, האבנדיג א  

ט ווען מיר שפארן אויף מאסיווע עקאנאמישע ווערט פון די  באדייטנדע טעכנאלאגישע השפעה אין די ציי 
  טעכנאלאגיע.

  
NUAIR אריינרעכענענדיג ניו יארק, מישיגען, מעסעטשוסעטס,  – אליאירטע שותפים

DRONERESPONDERS  די סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי ,
וועלן העלפן פאראויס   –( Division of Homeland Security and Emergency Servicesסערוויסעס )

נעטווארק פאר פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעמען   5Gשטופן א צוקונפטיגע מציאות פון א ברייטע 
אפעראציעס מיט די מעגליכקייט צו וואקסן. אויפווייזן די זיכערהייט, פארלעסליכקייט און מעגליכקייטן פון  

5G  5ע פלוגצייג סיסטעמען פעלד וועט אויפווייזן די מעגליכקייטן צו נוצן טעכנאלאגיע אין די פילאטלאזG 
אין פילע אנדערע פריוואטע און פובליק פעלדער, אריינרעכענענדיג אגענטורן, ווי די פאראייניגטע שטאטן  

   (.Department of Defenseפארטיידיגונג דעּפארטמענט )
  

טעכנאלאגיע צוזאמגעפארט מיט דרָאונדס האט פילע  5G"סענאטארשע רעיטשעל מעי האט געזאגט, 
מעגליכע בענעפיטן פאר ביזנעס באנוץ. די טעכנאלאגיע האט די פאטענציעאל צו אסאך פארבעסערן די  

שנעלערע   ענערגיע טעכנאלאגיע,-נוצן פון דרָאונס צו אויפּפאסן אויף אינפראסטראקטור, אינסטאלירן זון
און מער גלאטע דעליווערי פון פראדוקטן און פילע אנדערע נוצן. עס איז באגייסטערנד צו זעהן די  

   אנגייענדע אינוועסטירונג אין אונזער ראיאן דורך טעכנאלאגישע פירמעס."
  

ָאוּפען   MITRE Engenuity"איך בין פרייליך אז די סענאטאר דזשָאוסעף גריפָאו האט געזאגט, 
פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעם  5Gפארבאנד וועט אינסטאלירן די לאנד'ס ערשטע  5Gשענערעישען דז

די צוגעקומענע מייטל וועט העלפן וואקסן,  . NUAIRטעסט נעטווארק אין די דרָאון שטח אנגעפירט דורך 
פארבינדענע טעכנאלאגיע, נעטווארקס און  -און דרָאון UASפארבעסערן און ווייטער אנטוויקלען 

  סיסטעמען אין די מָאוהאק וואלי און אין צענטראל ניו יארק."



  
איר פירערשאפט  "ניו יארק איז ממשיך צו וואקסן אין סענאטאר דזשַאן וו. מעניאן האט געזאגט, 

פארשונג און אנטוויקלונג דורך שותפות'ן מיט פארגעשריטענע טעכנאלאגישע פירמעס   UASפאזיציע אין 
  5G UAS. מיט דאס אז אונזער ראיאן וועט זיין די היים צו די לאנ'ס ערשטע MITRE Engenuityווי 

יקלען, בויען, טעסטן און  טעסטינג פלאץ, טוהען איינוואוינער פון צענטראל ניו יארק יעצט אנטוו
 –און געוואונען  –אריינברענגען אין די מארקעט נייע טעכנאלאגיע, און אין די זעלבע צייט זיך פארמעסטן 

פאר אייער   ESD, און MITREאין א גלאבאלע אינדוסטריע. א דאנק אייך, גאווערנאר קעטי האוקאל, 
  מיטארבעט און שטיצע פאר ָאּפסטעיט ניו יארק."

  
"די ניו אסעמבלי מאן און טראנספארטאציע קאמיטע טשעירמאן, וויליאם מַאגנארעלי, האט געזאגט, 

יארק סטעיט דרָאון שטח האט זיך אוועקגעשטעלטע אלץ א גלאבאלע פירער אין די פארגעשריטענע  
צו   5Gגן טעכנאלאגישע מארקעט. די אנגייענדע אינוועסטירונג אין די געגנט, אריינרעכענענדיג דאס ברענ

די שטח, וועט פארמערן די געלעגנהייטן פאר פארשריט פון די ביזנעסער אין צענטראל ניו יארק און אין די  
מָאוהאק וואלי, כדי דרָאון שטח ביזנעסער זאלן קענען אנהאלטן זייער פאזיציע אויפן פארנט פון די  

  פארשריט אין די אינדוסטריע."
  

"ניו יארק'ס אנגייענדע אינוועסטירונג אין האט געזאגט, אסעמבלי פרוי ּפאמעלא הָאנטער 
אינדוסטריע וועט פארזיכערן אז צענטראל ניו יארק וועט   UASאינפראסטראקטור וואס העלפט די 

 5Gטעכנאלאגיע אויף  UASווייטער פירן דעם פעלד פאר פילע קומענדיגע יארן. דורכן טעסטן 
די צוקונפט פון די אינדוסטריע. איך לויב אויס   –און מיר שאפן  –נעטווארקס, גרייטן מיר זיך פאר 

גאווערנאר האוקאל פארן ערמעגליכן די וויכטיגע פראיעקט, און איך קוק ארויס צו זעהן אונזער ראיאן  
  ווערנדיג נאך א גרעסערע צענטער פאר טעכנאלאגישע פארשריט."

  
"פארלעסליכע פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעמען זענען  מעריען בָאטענשאן האט געזאגט, אסעמבלי פרוי 

קריטיש צו זיכער מאכן אז די פארגעשריטענע אנטוויקלונגען אין די פעלד קענען גענוצט ווערן צו שטיצן  
רערהייט  פארשונג, וועלכע ערלויבט אונז צו זיכע 5Gביזנעסער אין די מָאוהאק וואלי און איבערן סטעיט. 

אפערירן דרָאונס אויף לאנגע שטרעקעס און ווייטער פון וואו מ'קען עס זעהן, וועט ברענגען פארשריט צו  
די אינדוסטריע מיט ברייטע טריט און פארברייטערן די ספעקטרום פון פראקטישע נוצן. איך וועל ווייטער  

תפים צו ארויסהעלפן די מָאוהאק  ארבעטן צוזאמען מיט סטעיט און לאקאלע בעאמטע און קאמיוניטי שו
  אינדוסטריע." UASוואלי בליהענדע 

  
"צענטראל ניו יארק איז ווייטער ממשיך ָאנָאנדַאגא קאונטי עקזעקיוטיוו רייען מקמעהאן האט געזאגט, 

 5Gטעק פארשריט. -צו זיין א גלאבאלע פירער אין די פעלד פון פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעמען און היי
טעכנאלאגיע איז די שליסל צו קענען ערמעגליכן א מציאות פון פארגעשריטענע דרָאון אפעראציעס, ווי  

צינען, און איך בין באגייסטערט אז צענטראל ניו יארק איז אין  צום ביישפיל דעליווערן פעקלעך און מעדי
   שפיץ פון די וועג."

  
"איך בין פרייליך אז  אניידע קאונטי עקזעקיוטיוו ענטאני דזש. פיצענטע דזשּוניאר האט געזאגט, 

  5G UASטעסט פלאץ איז אויסגעוועלט געווארן אלץ די לאנד'ס ערשטע  UASאניידע קאונטי'ס 
  UASטעסטינג פלאץ, און איך קוק ארויס צו זעהן די פאזיטיווע ווירקונג וואס די פראיעקט וועט האבן אויף 

קאמיוניקאציע. אונזער טעסט פלאץ אין די גריפיס אינטערנאציאנאלע לופטפעלד איז ווייטער אין שפיץ פון  
נדוסטריע פארשונג, אנטוויקלונג און פארשריט, און די היינטיגע אנאנסירונג העכערט די סטאטוס פון  אי

  MITRE Engenuityמייל שטח צווישן רָאום און סירעקיּוז נאך פיל העכער. איך באדאנק די -50אונזער 
נק אונזערע  ָאוּפען דזשענערעישען פארבאנד פארן אנערקענען אונזער פאטענציאל, און איך באדא

  פאר זייער אנגייענדע שטיצע און פירערשאפט." NUAIRשותפים פון 
  



שטח לייגט צו צו   UASצו די  5G"דאס צוקומען פון סירעקיּוז מעיאר בען וואלש האט געזאגט, 
 5Gסירעקיּוז'ס פירערשאפט אין גאר שנעלע דראטלאזע טעכנאלאגיע. די אינסטאלאציע פון א 

פלעצער שוין   5G 175דראטלאזע נעטווארק אין סירעקיּוז סיטי איז שוין אין פולן קראפט מיט איבער 
ט, און בקרוב וועלן  אינסטאלירט. אויף די דרום זייט פונעם שטאט, מאכט די קאנסטרוקציע פארשרי 

עקוויּפמענט.   5Gארבייטער אנגעהויבן צו אויפגענומען ווערן ביי א טעכנאלאגיע פאבריצירונג ּפלענט פאר 
צו האבן די שנעלסטע דראטלאזע סערוויס פאר אונזער שטאט'ס איינוואוינער און ביזנעסער איז א  

ריט פאר וואוקס אין די נייע עקאנאמיע וואס  וויכטיגע טייל פון אונזער סטראטעגיע פאר סירעקיּוז'ס פארש
יעדן אריין אין באטראכט. איך באדאנק גאווערנאר האוקאל, עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט און  

MITRE Engenuity  5ָאוּפען דזשענערעישעןG   פארבאנד פאר זייער שטיצע און אינוועסטירונג אין דאס
  נג פלאץ צווישן סירעקיּוז און רָאום."טעסטי 5G UASשאפונג פון די לאנד'ס ערשטע 

  
טעסט פלאץ צו  UAS"די אויסוואהל פון די גריפיס רָאום מעיאר זשאקלין מ. איזָאו האט געזאגט, 

מייל שטח איז בלויז נאך א ביישפיל פון דעם אז די  -50מעגליכקייטן לענגאויס די  5Gאויפשטעלן דארט 
פינאנציעלע איבערגעגעבנקייט פון ניו יארק סטעיט און לאקאלע רעגירונגען צו ברענגען פארשריט צו די  

זיי  און אירע שותפים האבן אויפגעוויזן איינמאל און נאכאמאל אז  NUAIRטעכנאלאגיע צאלט זיך אויס. 
פארשונג און אנטוויקלונג אויף א ברייטע פארנעם דורכאויס די שטח,   UASזענען אומשטאנד צו דורכפירן 

  5Gפעלד איבער די גאנצע פאראייניגטע שטאטן, און די צוגעקומענע  UASהאבנדיג א ווירקונג אויף די 
שט נאר ביי די גריפיס טעסט  נעטווארק וועט פארברייטערן די פארשונג און אנטוויקלונג מעגליכקייטן, ני

  מייל דרָאון שטח צווישן רָאום און סירעקיּוז."-50פלאץ, נאר אויך איבער די גאנצע 
   

  MITRE Engenuityאיבער 
 

  MITRE Engenuity'ס טעכנאלגישע פַאונדעישען פאר די פובליק בענעפיט, ארבעט MITREזייענדיג 
צוזאמען מיט די פריוואטע סעקטאר אויף א פארנעם פון די גאנצע לאנד צו ברענגען לייזונגען וועלכע  

בענעפיטירן די ברייטע פובליקום זיך קאנצעטרירנדיג אויף אינפראסטראקטור באפעסטיגונג און  
רונגען,  עקאנאמישע סטאביליטעט דורך ברייטע און טיפע טעכנאלאגישע אינוועסטירונגען און אויספי

אינפארמירטע סייבער סעקיוריטי, דיגיטאלע געזונטהייט סיסטעמען, זיכערע  -אריינרעכענענדיג דראונג
עלעקטראניקס, קוואנטום סענסארס און די פארשידענע נוצן פון די פארשריט פון די  - מיקראָ 

   engenuity.org-www.mitreטעכנאלאגישע קאמיוניקאציעס. 
  

   NUAIRאיבער 
  

באנוץ   UASמזרח -)צפון Northeast UAS Airspace Integration Research Alliance, Incדי 
פארדינסט ארגאניזאציע וועס  -פאר -באזירטע נישט -, איז א ניו יארק NUAIRפארשונג פארבאנד( אדער 

שטעלט צו מומחיות אין פילאטלאזע פלוגצייג סיסטעמען אפעראציעס, לופט פלאטע פארשונג, זיכערהייט  
איז פאראנטווארטליך פאר די אנגייענדע    NUAIRמענעדזשמענט און קאנסאלטינג סערוויסעס. 

שטח און די שטחים צו אויפווייזן לופט באוועגונג מעגליכקייטן,  UASמייל -50פארשריט פון ניו יארק'ס 
, NUAIRערמעגליכנדיג טעסטינג און ביזנעס דרָאון אפעראציעס ווייטער פון וואו מען קען זעהן. 

דעזיגנירטע ניו יארק  -FAAהויפטקווארטירט אין סירעקיּוז, טוט פארוואלטן די אפעראציעס פון די 
גצייג סיסטעמען טעסט פלאץ ביי גריפיס אינטערנאציאנאלע לופטפעלד אין רָאום, ניו  פילאטלאזע פלו

צו דורכפירן אפעראציעס פאר פילאלאזע פלוגצייג   NASAאון  FAAיארק, פאראנטווארטליך צו די 
צו  www.nuair.orgסיסטעמען און טעסטינג פון פארגעשריטענע לופט באוועגונג מעגליכקייטן. באזוכט 

   לערנען מער.
  

###  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c537dfb8-9aace68a-c535268d-000babd905ee-0cfd5169ab2f7197&q=1&e=a08a7538-fa9b-4201-a0af-b738b4c70b15&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mitre-engenuity.org%252F%26data%3D04%257C01%257Ccberth%2540mitre-engenuity.org%257C26809cd74cb7483df05d08d8e88a87e3%257C78bf2ef2f219468e956f46690360df46%257C0%257C0%257C637515028989592978%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DDLyZiiiiI5cLQMEzdR31EsVX%252BW7B7Z05jimwT9dqWrA%253D%26reserved%3D0
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