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   AIRPORTفرودگبه

 قواعد ببزی

 "در آسوبى": هجتذی  2-21سطَح 

  َّاپیوبّب دادُ ضذُ است. جْت پرٍاز وهَلعیت 

 ضکل یک َّاپیوبی رًگی را ًطبى کبرت اٍل  6 ضرٍع ّبی سفیذ ثب طرح َّاپیوب، لرار ثگیرد. ثرای ثبزی را طَری ثچیٌیذ کِ ّر َّاپیوب دلیمبً رٍی یکی از لبلت لطعبت

 ذ.دٌّ هی

 "رادار"  هتَسط: 12-21

  جْت پرٍازضبى. نهاهب َّاپیوبّب دادُ ضذُ است،  هسیر پرٍازو هَلعیت 

  ِی َّاپیوب ٍارد ضذُ از دم آى خبرج  ّبی تحت ردیبثی لرار ثگیرد )طَری کِ خط ًمطِ چیي از دهبغِ ّر َّاپیوب ثر رٍی یکی از دایرُاجساء ثبزی را طَری ثچیٌیذ ک

 کِ رٍی یک هسیر پرٍاز ّستٌذ ثبیذ ثِ یک جْت پرٍاز کٌٌذ! َّاپیوبّبیی ضَد(.

 "ّبی َّایی راُ": پیطرفتِ  16-11

  ضبى هطخص ًیست. جْت حرکت َّاپیوبّب دادُ ضذُ است، اهب هَلعیت دلیكو هسیرّبی پرٍاز 

 ِدر جْبتی کِ هطخص ضذُ، حرکت کٌٌذ. ّر َّاپیوب از   -دُ ضذُّب ًطبى دا کِ تَسط پیکبى -ی َّاپیوبّب رٍی هسیرّبی پرٍاز  اجساء ثبزی را طَری ثچیٌیذ کِ ّو ٍ

ّبی هستمین هسیرّبی پرٍاز لرار دّیذ ٍ ًِ  دهبغِ تب دهص ثبیذ درست رٍی هسیر پرٍازش لرار ثگیرد ثذٍى آى کِ هعلك ثبضذ، پس َّاپیوبّب را تٌْب در لسوت

 ّبیی کِ ثِ صَرت هٌحٌی است.  لسوت

 "ذ پرٍازثبً": فَق پیطرفتِ  24-13

 ضبى هطخص ًیست. ثبًذّبی پرٍاز دادُ ضذُ است ٍلی جْت َّاپیوبّب ٍ هَلعیت دلیك 

  رٍی هسیرّبی هستمین ثبًذ حرکت کٌٌذ. هَاظت ثبضیذ َّاپیوبّبیی کِ رٍی یک ثبًذ ّستٌذ ثبیذ در یک جْت حرکت اجساء ثبزی را طَری ثچیٌیذ کِ َّاپیوبّب تٌْب

 کٌٌذ. 

 ؟به حرکت درآوریدرا  هواپیمبراهنمبیی2 مطمئن نیستید که چطور 

  ّب در کل ثبزی فکر کٌیذ ثسیبر سریعتر لبدر  ی حرکت ثبزی هطکلی ثر اسبس هٌطك ٍ استذالل است. اگر پیص از آى کِ اٍلیي حرکت خَد را اًجبم دّیذ درثبرُفرودگبه

 در چیذى لطعبت ثبزی رٍی صفحِ تعجیل کٌیذ. ،خَاّیذ ثَد رهس آى را ثگطبییذ تب زهبًی کِ ثذٍى فکر

 ّب  از لطعبت ثِ آىتَاًٌذ در آى جبی ثگیرًذ ٍ ًیس ًَاحی دیگری کِ تٌْب تعذاد هعذٍدی  ای است کِ لطعبت هتعذدی هی ی ًَاحی ّبی ثبزی ًطبى دٌّذُ ّر کذام از کبرت

 ّب سبزگبر است.  ّبیی ضرٍع کٌیذ کِ لطعبت کوتری ثب آى لسوت ، پس ازکٌذ تر هی ّبیتبى کبر را آسبى هحذٍد کردى اًتخبة خَرًذ. هی

 ی  گیرًذ. اگر ایٌطَر ًطذ ثب لطعِ ّبی خَد جبی هی در هکبىهطبثمت دارد، هطوئي ضَیذ کِ ثبلی اجسا ًیس  "هحل ضرٍعتبى" ثب کِ کردیذ اًتخبة را ای لطعِ کِ ٌّگبهی

 را ثیبثیذ. دیگری اهتحبى کٌیذ ٍ ّویٌطَر اداهِ دّیذ تب راُ حل

 َاّذ کطیذ طَلی ًخاگر ّوَارُ حسبة ضذُ عول کٌیذ  زًذ. ی ضوب را هحک هی در حبلیکِ حبفظِ کطذ ثِ چبلص هیهٌطمی فکر کردى  ثبزی فرٍدگبُ تَاًبیی ضوب را ثرای

 یذ.گطبی ثبزی را هی رهسکِ 

 

 * www.LBMind.com«: سرزهیي رّي زیجب»فرد از ضرکت  ثِ ای هٌحصر * ارائِ

 * 412-44241414ّب:  هَرد ثبزی ی توبس ثرای راٌّوبیی ٍ هطبٍرُ در * ضوبرُ

 پیبمک کنید * 166610101ی  شمبره را به 1هبی فکری، عدد  کشی و عضویت در کلوة ببزی * برای شرکت در قرعه

http://www.lbmind.com/

