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تم نها ا د توپ نما شگر جهت در وسط ماند .

Robinson r66 Robinson r44
تمرينات را ميتوانيد با هر کدام از چهار تايپ Robinson r22
 Cabri G2انجام دهيد  .اما توصيه ميشود تا قبل از  ۵٠ساعت تمرين تايپ را تغيير ندهيد تا ذهن شما با عکس
العمل تايپهای مختلف سر درگم نشود وبتوانيد برهلی کوپتر مسلط شويد .
پروازبا سرعت ثابت درارتفاع ثابت  :در ارتفاع  ١۵٠٠پا با سرعت  ١٠٠نات برای مدت  ١٠دقيقه پرواز کنيد سعی کنيد ارتفاع
و سرعت کامﻼ ثابت بماند و در صورت لزوم با تغيير کلتتيو تغييرات را جبران کنيد در دفعات بعدی تمرين بهتر است همزمان به
 ATCنيز گوش کنيد  .فرودگاههای پيشنهادی  ) YSSYفرودگاه سيدنی(  ) EDDFفرانکفورت آلمان( ) KSMOسانتا مونيکا(
 ) KAVXکاتالينا() CYBDبﻼکوﻻ(

تغيير ارتفاع با سرعت ثابت و با سرعت عمودی ثابت  :مثل تمرين باﻻ با اين تفاوت که ميزان تغيير
ارتفاع نيز کامﻼ تحت کنترل باشد به عنوان مثال  ۵٠٠پا در دقيقه اين تمرين حائز اهميت زيادی است و
انجام مداوم آن مهارت شما در هندلينگ پرواز را زياد ميکند .فراموش نکنيد که سرعت افقی را نيز ثابت
نگاه داريد  .هنگامی که در اين تمرين مهارت پيدا کرديد ميتوانيد سرعتهای عمودی دقيق مانند  ١٠٠پا در
دقيقه و  ٢٠٠پا در دقيقه را هم تمرين کنيد  .حداکثر ميزان اوج برای  ١٢٠٠ r22پا در دقيقه ميباشد
همچنين سعی کنيد هنگام کاهش ارتفاع از  ۵٠٠پا در دقيقه فراتر نرويد .برعکس هواپيما هنگام تغيير
ارتفاع سعی کنيد محور طولی هلی کوپتر کمترين زاويه را نسبت به افق داشته باشد .
تغييرسرعت درارتفاع ثابت  :در حالی که در ارتفاع ثابتی مثﻼ  ٢٠٠٠پا پرواز ميکنيد سرعت را به
تدريج از  ۵٠نات کم و تا  ١٠٠نات زياد کنيد و برعکس  .بنحوی که حد باﻻ و پائين سرعت کامﻼ تحت
کنترل شما باشد  .در طول اين تمرين ارتفاع به هيچ وجه نبايد تغيير کند .فرودگاههای پيشنهادی )YSSY
سيدنی( ) EGLLهيترو لندن( برای افزايش سرعت بايد کلکتيو را زياد و ديسک روتور را بوسيله
سايکليک کمی به سمت پايين متمايل کنيد)سايکليک رو به جلو( و برای کاهش سرعت کلکتيو را کاهش و
سايکليک کمی رو به عقب .
تمرين تيک آف  :در سطح زمين با حفظ فاصله ثابت از زمين) مثﻼ  ٣پا( به آرامی سرعت را در مسير
کامﻼ مستقيم زياد کنيد تا به حالت ترنزيشن برسيد پس از آن با  %٩٠توان و سرعت  ۶٠نات تا ارتفاع
 ٢٠٠٠پا با ميزان  ١٢٠٠پا در دقيقه اوج بگيريد  .در هلی کوپتر معموﻻ اين امکان را داريد که تيک آف
را رو به باد انجام دهيد اما برای کسب مهارت بيشتر بهتر است اين کار را روی باند پرواز با وجود باد
عرضی نيز تمرين کنيد.
تمرين تغيير سطوح پرواز  :از ارتفاع  ۴٠٠٠پا شروع کرده و با سرعت  ٩٠نات سطوح پرواز را يکی يکی
افزايش و در هر سطح دو دقيقه پرواز کنيد  .اين کار را به عکس از سطوح پرواز زياد به کم نيزانجام دهيد.
برای کم و زياد کردن ارتفاع هميشه هلی کوپتر را تراز نگاه داريد و از کلکتيو برای تغيير ارتفاع استفاده کنيد.
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تمرين هاورينگ در سطح زمين  :اين يکی از مهمترين تمرينات هلی کوپتر بوده و برای يادگيری آن حدود  ١۵ساعت نياز به
تمرين داريد در دفعات اول بيش از نيم ساعت تمرين نکنيد چرا که پس ازآن ذهن شما قدرت فراگيری بيشتر نخواهد داشت در
جلسات بعدی ميتوانيد تا يک ساعت تمرين کنيد .در انجام هاورينگ روی زمين توجهی به توپ نمايشگر گردش نداشته باشيد و با
نگاه به افق مقابل خود و محيطی که درآن هستيد وضعيت هلی کوپتر را کنترل کنيد از پدال در هاورينگ ساکن برای چرخش هلی
کوپتر حول خود استفاده کنيد.پس از مدتی تمرين خواهيد ديد که هلی کوپتر بدون زحمت زياد در هوا شناور ميشود و شما تنها با
تصحيح های کوچک کنترلها ميتوانيد وضعيت هلی کوپتر را در هاورينگ پايدار کنيد  .بيشترين باد مجاز برای هاورينگ با اين
هلی کوپترها حدود  ١۵نات است و در صورتی که باد بيش از اين باشد بايد يا هلی کوپتر را به سرعت روی زمين بنشانيد و يا اين
که از سطح زمين فاصله بگيريد و پرواز کنيد  .هيچ وقت در پرواز برای تغيير جهت و فرمان دادن از پدال استفاده نکنيد پدال تنها
برای متعادل کردن وضعيت هلی کوپتر در پرواز و چرخش در حالت سکون است.

تمرين هاورينگ در ارتفاع  : OGHدر ارتفاعی ثابت مثﻼ  ٢٠٠٠با توجه به نقاط مرجعی که روی زمين در نظر
ميگيريد هاورينگ در ارتفاع را شروع کنيد  .در هنگام هاورينگ در ارتفاع توپ نمايشگر گردش بايد در وسط
باشد  .مراقب باشيد در اين مانور وارد وضعيت ورتکس رينگ نشويد ودر صورت بروز چنين وضعی با توجه به
دستورالعملهای ريکاور ورتکس رينگ عمل کنيد.

تمرين اتو روتيشن  :از ارتفاع  ۵٠٠٠پا شروع کنيد و با آيدل کردن موتور يا قطع شير سوخت) يا پيش
تنظيم خرابی موتور در منوی نرم افزار( وارد اتو روتيشن شويد هر تايپ سرعت اتوروتيشن مخصوص
خود را دارد  .در طول اتو روتيشن ميتوانيد با حفظ سرعت و آر پی آم روتور در محدوده سبز به جهات
مختلف برای پيدا کردن زمين مناسب و همين طور رو به باد شدن بچرخيد در نزديکيهای زمين بايد سعی
کنيد روبه باد قرا گرفته باشيد حدود  ۴٠فوت تا زمين فلير کنيد و در حدود  ٨فوت لول آف سپس با
اسﻼيد مﻼيم هلی کوپتر را روی زمين نشانده و متوقف کنيد .البته مرحله آخر فرود اتو روتيشن تقريبا با
اين سيموﻻتور ممکن نيست و شما ميتوانيد مراحل قبل از آن را به دفعات تمرين کنيد.
بنک کامل  ٣۶٠درجه  ١٠و  ٢٠و  ٣٠درجه  :در ارتفاعی ثابت مثﻼ  ٢٠٠٠پا در حالی که سرعت را نيز
ثابت نگاه ميداريد)مثﻼ  ٩٠نات( بنکهای  ٣۶٠درجه کامل با زوايای  ١٠و  ٢٠و  ٣٠درجه را تمرين کنيد .توجه
کنيد که در بنک اسليپ و اسکيد نداشته باشد برای اين منظور توپ نمايشگر چرخش بايد در وسط قرار گيرد  .با
توجه به کم شدن ليفت در هنگام بنک نياز به کمی افزايش کلکتيو برای ثابت نگاه داشتن پارامترها خواهيد داشت.

تمرينات قبلی را در باد  ١٢نات و  ٢۴نات و اگر ميتوانيد در باد  ٣۶نات نيز انجام دهيد .اين کار تنها پس
از مسلط شدن کامل شما به هلی کوپتر ممکن خواهد بود.
در برنامه های پيش ذخيره  P3Dچهار برنامه برای آشنائی پرواز با هلی کوپتر  Robinsonr22وجود
دارد که توصيه ميشود آنها را به دفعات انجام دهيد .

 r22موجود در منوی  P3DV4را ه دفعات تم ن کن د .
چهار تم ن Tutorial
را اﻻ خواهند برد .
این چهار تم ن س ار مف د می اشند و مهارت شمادر کن ل ه ک
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همواره برای تغيير ارتفاع از کلکتيواستفاده کنيد  .تغيير ارتفاع درهلی کوپتر کامﻼ با تغيير ارتفاع در
هواپيما متفاوت است و نبايستی با روتيشن انجام شود .هنگام کم کردن ارتفاع از پايين آوردن ناگهانی
کلکتيو خودداری کنيد چرا که ممکن است وارد جی منفی شويد که خود ميتواند موجب Mast Bumping
و جدا شدن ملخ از هلی کوپتر و يا برخورد آن به بدنه شود .
البته نوعی ديگر تغيير ارتفاع به نام  Cruise Climbيا  Cruise Descentهم وجود دارد که درآن درحين
کروز با ميزان بسيار کم اوج گيری يا کم کردن ارتفاع انجام ميشود ودرآن ميزان روتيشن خيلی کم مجاز می باشد.

هيچ گاه در حرکت برای تغيير جهت و فرمان دادن از پدال استفاده نکنيد پدال تنها برای متعادل کردن
وضعيت هلی کوپتر ميباشد  .از پدال تنها در حالت سکون برای چرخش دماغه هلی کوپتر استفاده ميشود
اما در حرکت تنها سايکليک برای تغيير مسير و جهت مجاز است .در طول حرکت چنانچه حس ميکنيد
هلی کوپتر از وضعيت افقی خارج شده است قبل از تصحيح با سايکليک مطمئن شويد که توپ نمايشگر
چرخش در وسط است و چنانچه اين توپ خارج از مرکز بود ابتدا با پدال آنرا تصحيح کنيد در بسياری
از موارد با تصحيح پدال هلی کوپتر به حالت افقی بر خواهد گشت .توجه داشته باشيد که همواره با تغيير
کلکتيو نياز به تغيير پدال نيز داريد چرا که تورک شفت در اين حالت تغيير ميکند.
هنگام بلند شدن از زمين اين کار را با آرامی و کنترل کامل انجام دهيد چرا که اگر اسکيد ها جائی به
زمين گير کرده باشند و شما به سرعت از زمين پيک آپ کنيد ممکن است موجب چرخش به دور خود و
سانحه شويد .در حالت هاور اگر ميخواهيد دور خود بچرخيد سعی کنيد در جهت خﻼف گردش ذاتی
هليکوپتر اين کار را انجام دهيد اين جهت برای هلی کوپتر های راست گرد و چپ گرد متفاوت است
جهت چرخش ملخ با نگاه به آن از باﻻ تعريف ميشود و جهت طبيعی چرخش بدنه هلی کوپتر بر عکس
آن است  .ملخ های کوپترهای امريکائی عموما خﻼف عقربه ساعت و اروپايئ ها خصوصا فرانسوی در
جهت عقربه ساعت ميچرخند لذا به عنوان مثال تمايل چرخش طبيعی رابينسون در جهت عقربه
ساعت و کابری خﻼف عقربه های ساعت است  .پس در چرخش هاور با رابينسون بهتر است هميشه به
سمت راست بچرخيم تا کنترل هلی کوپتر آسانتر باشد و در کابری بر عکس.
در تميرنات هاورينگ سعی کنيد ابتدا هلی کوپتر را روی هوا شناور سازيد و سپس با آرامش و با
استفاده از سايکليک هلی کوپتر را در جهت افقی نيز به حالت سکون برسانيد  .قبل از گذاشتن اسکيد ها
روی زمين مطمئن شويد که هلی کوپتر در جهات افقی کاﻻ ساکن است و هيچ دريفتی ندارد.
شما هر چفدر هم که مهارت داشته باشيد هنگام برخواستن يا نشستن روی زمين ابتدا يکی از اسکيد ها با زمين تماس پيدا
ميکند يا جدا ميشود لذا همواره نياز داريد کمی ديسک روتور را به سمت مقابل بچرخانيد تا تعادل برقرار باشد.
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روتور عقب مهم ن قسمت ه ک ازنظرا م است و در صورت صدمه د دن آن ا م پرواز شد دا ه خطر
خواهد افتاد .در صورت از دست دادن روتور عقب تنها راه نجات وارد شدن ــع ه اتوروت شن است.
در تما تم نها ا د توپ نما شگر جهت در وسط ماند جز حرکت و هاور نگ در سطح زم  .هن ام هاورنگ در
سطح زم و همچن در زمان نزد ک شدن ه سطح زم در هن ام فرود چشم از توپ نما شگر بردار د و تعادل ه
ک را ا توجه ه افق و زم ا استفاده از د د خود تنظ م کن د  .در این حالت ا مواقع مجبور د طوری دال
گ د که توپ در وسط ن اشد لذا نگران وضع ت توپ نما شگر گردش ن اش د و اچشم و حس خود دال گ د.

هیچ اه مانوری که ه ک را وارد من م کند انجام نده د خصوصا در ه ک ها که دارای
ملخ دو پره هستند مثل رابینسون و جت رنجر  .من ممکن است اعث مست امپ نگ و سقوط ه
من مانوری است که دنه ه ک هیچ اری روی د سک روتور وارد نکند.
ک شود.
هیچ اه س

نکن د مانورهای مخصوص هواپ ما را ا ه ک

امتحان کن د) خصوصا دایو ه سمت جلو(

مزيت اصلی هلی کوپتر نسبت به هواپيما امکان تغيير ارتفاع بدون نياز به روتيشن است  .از اين مزيت
استفاده کنيد وهمواره سعی کنيد بدون باﻻ يا پائين بردن دماغه تغيير ارتفاع را با کلکتيو انجام دهيد .
ا ر در هن ام هاور نگ در سطح زم موتور خود را از دست داد د ا د مانور اتوروت شن هاور را انجام
ا اتوروت شن پرواز متفاوت است صورت خﻼصه ا د ابتدا ل ت تو را ای و ه ک را
ده د که
ا دال صحیح سا ن و متعادل کن د و س س ا استفاده از دور اق مانده روتور و ا کوش ینگ ه ک را
را روی زم گذار د .ه این مانور اصطﻼحا چاپ اتوروت شن ن گفته م شود.
در تم نات نزد ک سطح زم هر جا که حس م کن د کن ل ه ک در حال خارج شدن از دست
شماست ابتدا س کن د ه ک را ه حال سکون در آور د و س س مانور را ادامه ده د .هیچ اه در
ار را ه شا س وا ذار نکن د ل ه همواره ا د  %۱۰۰بر ه ک کن ل داشته اش د و
پرواز ا ه ک
ا شاندن آن روی
هر اه کن ل در حال از دست رف است آنرا از ا کن د .هن ام لند کردن ه ک
زم ا د امﻼ لحظه تماس اسک د ا زم را ه آرا حس کن د و عت از آن عبور نکن د.
مد زمان ن از خواه د داشت تا ذهنتان ه رفتار
شما همواره هن ام پرواز ا تا پ جد دی از ه ک
مش ل خواهد بود.
و عکس العمل های تا پ جد د عادت کند لذا در ابتدای ار کن ل تا پ جد د
تا  ۱۵۰ساعت تا پ را عوض نکن د.
ه هم جهت به است برای وع آموزش ا ه ک

Doc.H04.2021

