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Самолет излита
от пистата зад
терминала.
Фиуу-у-у
!

През летищата по света всяка година преминават милиони пътници. За да започнем своето
пътуване със самолет, първо пристигаме на
аерогарата, в сграда, наречена летищен терминал.
Всички са развълнувани –
предстои им полет със
самолет!

Международно летище

Текст Роб Лойд Джоунс
Илюстрации Стефано Тонети
Дизайн Сузи Харисън
Превод Антон Татаров

Терминалът е оживено
и многолюдно място.
Тук денонощно пристигат
и заминават пътници.
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Заминаващи

Пилот и неговият екипаж пристигат
за предстоящия им полет.
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Пътят на багажите

Преди да се качат на
самолета всички пътници
преминават през проверка
за сигурност.

При регистрацията (чекирането) пътниците
предават багажа си. Багажът се претегля и му се
поставя етикет с баркод. След това той се отправя
по сложна плетеница от транспортни ленти.
Вижте тук какъв е пътят му до самолета.

2. Рентгеновият
апарат проверява
багажите за
опасни
предмети.
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5. Автоматичният
разпределител
прехвърля всеки
багаж на лентата
към неговия
самолет.
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Всички предмети в багажа се виждат на
екрана на рентгеновия апарат.
Някои багажи не преминават
по лентите и се качват
на самолета
на ръка...
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Следващият,
моля!

4. Багажът продължава по транспортната
лента към автоматичен разпределителен възел.
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Рентгенов
апарат

1. Първо всички багажи
преминават
през рентгенов
апарат.

След това преминавате
през детектор за метал.
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Задава се
голям куфар!

Специално
обучени кучета
душат за опасни
вещества.

Добре, да тръгваме!

6. Накрая багажите
се товарят на
влакче от колички
и се отправят
към самолета.
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Подготовка на самолета
От другата страна на терминала голям
екип от работници и техници е зает
с подготовката на самолета за полет...
Този влекач ще
изтегли самолета
от мястото
за паркиране
до място,
където ще може
безопасно да
включи мощните
си двигатели.

Камиони докарват
храна и прясна вода.
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Когато няма свободен ръкав, пътниците
се превозват до терминала със
специален автобус.

Този самолет
току-що е кацнал.

Изпразване на контейнера на тоалетната
в самолета.

Готово!
Свали ме
долу!

При отваряне
тази врата
се превръща
в стълба за
слизане на
пътниците.

Отвън мият самолета
с водни струи.

Техник
оглежда
за
външни
повреди.

Пилотът заема
мястото си в
кабината на
самолета.

Огромен
разтегателен
ръкав се протяга
от терминала
към самолетната
врата.

Пътниците
изчакват в
терминала отвеждане
към самолета.

Вратата на багажното
отделение е в задната
част на самолета.

Камион цистерна с гориво
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Чакайт
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На летището
има и други
специални
машини.

Багажът на
пътниците е докаран
от терминала.

5
04-05 Preparing the plane_BG.indd 2-3

4.4.2018 . 16:18:35 .

