اهداد ّ جستجْ ًجات ُلیکْپتر از هلسّهات جدی اهداد کُْستاى است کَ هتاسفاًَ جایگاٍ ّاقعی آى در کشْر ها خالی استًْ .ع ُلیکْپتر،
خلباى ّرزیدٍ ّ اهدادگراى ُلیکْپتر ُرکدام ًقش هِوی در ایي هیاى بازی هی کٌٌد.

در ایٌجب تْضیحبتی جِت افشایغ کبرایی ّ تْاًوٌذیِبی اهذاد کُْظتبى بزای ػوب ارائَ هی ػْد.

تْضیحات کْتاُی در هْرد خْد ُلیکْپتر برای آشٌایی بیشتر
 ُلیکْپتز بز ػکض توبم ّطبیل پزًذٍ دیگز کَ قببلیت گالیذ دارًذ بْطیلَ ًیزُّبیی کبر هیکٌذ کَ در تضبد بب ُن قزار دارًذ ّ کْچکتزیياختاللی در کبرع هْجب بزّس یک فبجؼَ هیگزدد.
 ّسى بزخْاطتي بزای ُز ُلیکْپتز هیشاى هجبسیظت ّ پزّاس بب بیغ اس ایي ّسى غیز هوکي اطت. هلخ ُلیکْپتز در ٌُگبم چزخغ بب طزػتی حذّد  333دّر در دقیقَ ًب هزئی هیؼْد ّ طزػتی (طزػت ساّیَ ای ) ًظیز یک گلْلَ ػلیکػذٍ دارد ّ کْچکتزیي توبص بب آى ببػث آطیب ػذیذ هیگزدد.
 هلخ دم بزای خٌثی کزدى گؼتبّر چزخغ هلخ اصلی ّ طزػت چزخغ آى حذّدا  3بزابز هلخ اصلیظت. طزػت گزدع هلخ در توبم طْل پزّاس ثببت اطت ّ ایي ساّیَ حزکت هلخ اطت کَ تغییز هیکٌذ.ً -یزّی ایظتبدى در جب بزای یک ُلیکْپتز اس ًیزّیی کَ بزای پزّاس ًزهبل اطتفبدٍ هیکٌذ بیؼتز اطت.

 ُلیکْپتز در حبلت ایظتب بزای اهذاد هبًٌذ یک ػئی هؼلق بظیبر آطیب پذیز بْدٍ ّ ببد ػذیذ (بیؼتز اس  33کیلْهتز در طبػت ) یب حزکبتپبًذّلی اهذاد گز یب ببر خبرجی هیتْاًذ ببػث ػذم تؼبدل آى ّ بزّس حبدثَ گزدد.
 ُز چَ ارتفبع بیؼتز ػْد بب تْجَ بَ رقیق ػذى ُْا اس تْاًبیی ّطیلَ پزًذٍ کن خْاُذ ػذ. ُلیکْپتز ُب در ایزاى دارای  3خذهَ هیببػٌذ  .خلببى (طوت راطت کببیي ) کوک خلببى (طوت چپ ) ّ کزّچیف (پؼت کببیي) کزّچیفهظّْل کببیي ّ اهْر هظبفزاى بْدٍ ّ توبم ُوبٌُگی هظبفزیي بب خلببى ببیذ بْطیلَ کزّچیف ّ اجبسٍ اّ اًجبم گیزد.
 اهذاد در کُْظتبى بب تْجَ بَ ّجْد ببدُبی غیز طبیؼی  ،رقیق بْدى ُْا ً ،یبس بَ پزّاس ایظتب  ،ػذم ّجْد جبی هٌبطب بزای ًؼظتي ،ًشدیک ػذى بَ صخزٍ ُب ّ ػذم دطتزطی بَ رادیْ اس پزّاس ُبی بظیبر خطزًبک بَ ػوبر هیزّد ّ خلببى ّ خذهَ خْد در هؼزض خطز جذی
قزار دارًذ.

هحدّدٍ ی ایوي قرارگیری در برابر ُلیکْپتر

عالئن هْرد استفادٍ در ارتباط غیر کالهی با کادر پرّاز ُلیکْپتر

رفتار اهدادگر در هقابل یک ُلیکْپتر اهداد

 در ٌُگبم ًشدیک ػذى ُلیکْپتز اهذاد بْطیلَ افزّختي دّد یب تکبى دادى یک پبرچَ رًگی بَ خلببى در دیذٍ ػذى خْد کوک کٌیذ. پؼت بَ ببد ببطتیذ بب دطتبى ببس  ...بب ایي کبر جِت ببد ّ ًؼظتي در جِت هٌبطب را بَ خلببى ًؼبى دُیذ. حذاقل هحل هٌبطب بزای ًؼظتي ُلیکْپتزطی هتز در طی هتز اطت در غیز ایي صْرت خلببى قبدر بَ ًؼظتي ًخْاُذ بْد. در ٌُگبم ًؼظتي اس ُلیکْپتز دّر ػذٍ ّ پؼت بَ ُلیکْپتز بٌؼیٌیذ  ،بزای هحبفظت اس چؼوِب در اثز بزخْرد طٌگ ّ خبرّ خبػبک دطتبىخْد را رّی صْرت بگیزیذ.
 ُزگش اس پؼت یب طوت ػیب دار بَ ُلیکْپتز ًشدیک ًؼْیذ. ًشدیک ّ دّر ػذى بَ ُلیکْپتز حتوب ببیذ بب ساّیَ  45درجَ اس دهبغَ ُلیکْپتز اًجبم ػْد تب خلببى آگبُی السم را داػتَ ببػذ. اگز ُلیکْپتز در حبلت ایظتب قزار دارد ّ ًویتْاًذ بٌؼیٌذ اس اًجبم حزکبت ػذیذ ٌُگبم طْار ّ پیبدٍ ػذى خْدداری کٌیذ. چٌبًکَ ُلیکْپتزی در حبل اطتبرت یب ػبت داّى کزدى هیببػذ اس ًشدیک ػذى بَ آى تب ثببت ػذى کبهل هلخ خْدداری کٌیذ. حْاطتبى بَ تجِیشاتی ًظیز ببتْم یب کلٌگ کٌُْْردی ببػذ کَ ػوْدی ًگزفتَ ببػیذ. اػیب ػل هبًٌذ کالٍ یب دطتوبل طز ّ  ...را ٌُگبم ًشدیک ػذى ُلیکْپتز بب دطت بگیزیذ. فزکبًض توبص اضطزاری در توبم جِبى) )FM44.54) ّ ( VHF 121.50هیببػذ. چٌبًچَ رادیْ در اختیبر داریذ اس بالکَ کزدى یب صحبت بی هْرد در رادیْ خْدداری کٌیذ. پض اس ّرّد بَ داخل کببیي فْرا ًؼظتَ ّ کوزبٌذ ایوٌی را ببٌذیذ. اس جوغ کزدى ببر ّ هظبفزیي در یک طوت کببیي خْد داری کٌیذ. -اس بزدى هْاد طْختی ّ هحتزقَ بَ داخل کببیي خْدداری کٌیذ.

هٌبغ  :اًجوي پشػکی کُْظتبى ایزاى
تِیَ ّ گزد آّری  :فزیذ صفزی

