
 

 
  ١           تمرينات پيشنهادي با سيموالتور تك موتوره

دقيقه پرواز کنيد سعی کنيد ارتفاع  ١٠نات برای مدت  ١٢٠پا با سرعت  ١۵٠٠   در ارتفاع  :  ارتفاع ثابت
موتور تغييرات را جبران کنيد در دفعات بعدی تمرين بهتر است همزمان به  و سرعت کامال ثابت بماند و در صورت لزوم با تغيير

 CYBD)کاتالينا(  KAVX )  سانتا مونيکا KSMO ()فرانکفورت آلمان (  EDDF پيشنهادی  های

ارتفاع ثابتی پرواز ميکنيد سرعت را به تدريج کم و زياد در حالی که در  :  تفاع ثابت
نات و برعکس در  ١۴٠تا  ٨٠کنيد بنحوی که حد باال و پائين سرعت کامال تحت کنترل شما باشد مثال 

 EGLL)اورلی پاريس( LFPOفرودگاههای پيشنهادی  .طول اين تمرين ارتفاع به هيج وجه نبايد تغيير کند

پا در حالی که سرعت را نيز  ٢٠٠٠در ارتفاعی ثابت مثال :  درجه   ٣٠و  ٢٠و   ١٠
توجه کنيد که بنک . درجه را تمرين کنيد ٣٠و  ٢٠و  ١٠درجه کامل با زوايای  ٣۶٠

با توجه به کم شدن ليفت . اسليپ و اسکيد نداشته باشد برای اين منظور توپ نمايشگر چرخش بايد در وسط قرار گيرد 

 .خواهيد داشتامترها افزايش موتور برای ثابت نگاه داشتن پار

  .کنيد  با حالت گاليد تمرين فرودو خاموش  را در فاينال موتور:  تمرين گاليد و فرود بدون موتور

 ١٠و ٢٠با زاويه مشخص پيچ مثال  :  بتتمرين اوج گرفتن با زاويه مشخص و کم کردن ارتفاع با زاويه ثا
 .درجه در حالی که از سرعت استال دور ميمانيد اوج بگيريد

پا شروع کرده و سطوح پرواز را يکی يکی افزايش و در  ٨٠٠٠از ارتفاع :  
 .انجام دهيدکس از سطوح پرواز زياد به کم نيزاين کار را به ع. هر سطح دو دقيقه ثابت پرواز کنيد 
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مثل تمرين باال با اين تفاوت که ميزان تغيير :  تغيير ارتفاع با سرعت ثابت و با سرعت عمودی ثابت  
پا در دقيقه اين تمرين حائز  ١٠٠٠پا در دقيقه يا  ۵٠٠ارتفاع نيز کامال تحت کنترل باشد به عنوان مثال 
فراموش نکنيد که . در هندلينگ پرواز را زياد ميکند اهميت زيادی است و انجام مداوم آن مهارت شما

هنگامی که در اين تمرين مهارت پيدا کرديد ميتوانيد سرعتهای .  سرعت افقی را نيز ثابت نگاه داريد
 پا در دقيقه را هم تمرين کنيد ٢٠٠پا در دقيقه و 

يدل ببريد و آپا در سرعت باال موتور را به حالت  ١۵٠٠در ارتفاعی ثابت مثال :تمرين پرواز با سرعت کم 
 .کاور کنيديدر لحظه استال ر سدارتفاع راثابت نگاه داريد تا به استال بر

را  ATCتيک   navigationبرای فعال کردن از منوی . فعال و روشن باشد   ATCدرتمامی تمرينات سعی کنيد  

CALL SIGN پرواز خود را به ياد داشته باشيد و وقتی که مخاطب هستيد  به گوش باشيد .
همچنين همواره سعی کنيد تصويری ذهنی از موقعيت پرواز خود داشته باشيد مانند مختصات و ناحيه ای که در آن 

  . ا تيک آفدر حال پرواز هستيد و آخرين پيغامهای شنيده شده و ترافيکهای فعال و پروازهای درحال فرود ي

د م پرواز کن د ت شه س کن .هم  
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ارتفاع ثابتدربا سرعت ثابت پرواز
و سرعت کامال ثابت بماند و در صورت لزوم با تغيير

ATC  هایفرودگاه.  نيز گوش کنيد

تفاع ثابتراتغييرسرعت در
کنيد بنحوی که حد باال و پائين سرعت کامال تحت کنترل شما باشد مثال 

طول اين تمرين ارتفاع به هيج وجه نبايد تغيير کند

١٠درجه      ٣۶٠بنک  کامل   
٣۶٠داريد  بنکهای ثابت نگاه مي

اسليپ و اسکيد نداشته باشد برای اين منظور توپ نمايشگر چرخش بايد در وسط قرار گيرد 

افزايش موتور برای ثابت نگاه داشتن پارکمی  در هنگام بنک نياز به 

تمرين گاليد و فرود بدون موتور 

تمرين اوج گرفتن با زاويه مشخص و کم کردن ارتفاع با زاويه ثا
درجه در حالی که از سرعت استال دور ميمانيد اوج بگيريد

 تمرين تغيير سطوح پرواز
هر سطح دو دقيقه ثابت پرواز کنيد 

تغيير ارتفاع با سرعت ثابت و با سرعت عمودی ثابت  
ارتفاع نيز کامال تحت کنترل باشد به عنوان مثال 
اهميت زيادی است و انجام مداوم آن مهارت شما

سرعت افقی را نيز ثابت نگاه داريد
پا در دقيقه و  ١٠٠عمودی دقيق  مانند 

تمرين پرواز با سرعت کم 
ارتفاع راثابت نگاه داريد تا به استال بر

درتمامی تمرينات سعی کنيد  

CALL SIGNهميشه . فعال کنيد
همچنين همواره سعی کنيد تصويری ذهنی از موقعيت پرواز خود داشته باشيد مانند مختصات و ناحيه ای که در آن 

در حال پرواز هستيد و آخرين پيغامهای شنيده شده و ترافيکهای فعال و پروازهای درحال فرود ي



  

ا پ ٧٠٠از تيک اف در انجام دهيد     پس پا  ١٠٠٠در ارتفاع تمرين ترافيک پترن را 
نات تا نقطه ابيم  ١۴٠تا   ويند افزايش سرعت نودابه  شرخچپا  ١٠٠٠چرخش به کراس ويند  در 
تا در نقطه  ٧٠٠تا نات در لحظه گردش به بيس و پس از بيس کاهش ارتفاع  ٨٠

را بصورت ميتوانيد فرود       فلپ% ٢٠نات و  ٧۵سپس فاز فرود با سرعت 
 نک پترن يکی از مهمتريترافي. انجام دهيدترافيک پترن به دفعات  برای تکرار

 . دارد گرراتقريبا دربريتمرينات داست چراکه تمامی فازهای پرواز وتمرينات پرواز وشايد مهمترين آنه
.                 ن کنيد  ترافيک پترن ميتواند دست راست يا دست چپ باشد که بهتر است هر دو آن را تمري

KSFO)سانفرانسيسکو(KFJK)جان اف کندی(KBOS)لوگان(EDDF)فرانکفورت(  

زمان تمرين  حداکثر را به دفعات تکرارکنند واز که مايلند فاز فاينال فرودبرای کسانی 
و تا مرحله فرود کامل ادامه تنظيم شده   Finalبا برنامه  استفاده را داشته باشند اين تمرين از نقطه فاينال در هوا 

 .ه اول فاينال برگرديدرا همزمان روی کيبورد فشار دهيد تا ب   Ctrlو   : 

. پرواز است  و چالشی فرود با باد عرضی يکی از تمرينات لذت بخش:  فاينال فرودگاه  هيترو
برای انجام صحيح  اين تمرين بدون اين که . در سيموالتور از نقطه فاينال ست شده و تا استپ کامل انجام ميشود

 انتهایو دابتدای بانو  چشم شما سه نقطه يد کهباد عرضی و يا جهت آن باشيد خط حرکت خود را طوری تنظيم کن
مسير صحيح ابتدای باند به هر سمت رفت شما هم به همان سمت برود تا مجددا اين حالت برای حفظ 

به در لحظه زمين خوردن چرخهای اصلی با پدال نوک هواپيما را . )انتهای باند -ابتدای باند-چشم شما
اگر اين حرکت را ديرتر انجام  باند باشد  سمت خط وسط باند بچرخانيد بنحوی که هنگام زمين خوردن چرخ جلو هواپيما موازی

هنگامی که نزديک  اين تکنيک در هواپيماهای بزرگتر اهميت باالتری دارد .بر روی باند خواهيد شد 
  . باند هستيد نقطه ابتدا و انتها را ازروی خط مرکز باند در نظر بگيريد

.  نات ميباشد ٢۴مشابه قسمت قبل با اين تفاوت که شدت باد عرضی : نات فرودگاه سيدنی
ا معموال از کناره نات عمال ممکن نيست و پس از فرود  هواپيم ٢۴درهواپيماهای سبک مانند مونی فرود با باد عرضی بيش از 

 .نات هم امکان پذير است ٣۶های باند  خارج ميشود اما در هواپيماهای سنگين  فرود با با باد عرضی 

نقاط زمينی مانند ساختمان يا هرعالمت  نقطه ثابت ازدو : در پرواز کروز پروازروی خط مستقيم نسبت به زمين
نظر بگيريد حال مشابه آنچه در قسمت فرود با باد عرضی گفته شد ديگری در امتداد مسيرخود در

شما روی زمين سايه اين صورت باشند در که آن دو نقطه وچشم شما در يک امتداد
اين تکنيک ميتوانيد برای تشخيص جهت و ميزان باد بدون دريک خط مستقيم درحال حرکت است از

اگر بادهم جهت حرکت شما نباشد دماغه هواپيما با خط حرکت . استفاده کنيد
لذا جهت باد را با اين وسيله ميتوانيد . خواهد شد شما زاويه پيدا خواهد کرد و به سمت باد متمايل
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تمرين ترافيک پترن را  :  ترافيک پترن
چرخش به کراس ويند  در 

٨٠سپس کاهش سرعت تا 
سپس فاز فرود با سرعت گردش به فاينال و 

Touch And Go برای تکرار
تمرينات پرواز وشايد مهمترين آنه

ترافيک پترن ميتواند دست راست يا دست چپ باشد که بهتر است هر دو آن را تمري
KSFO فرودگاههای پيشنهادی

برای کسانی :  فاينالمرين فرود ازت
استفاده را داشته باشند اين تمرين از نقطه فاينال در هوا 

  برای تکرار  کليد     .دارد 

فاينال فرودگاه  هيترو نات  ١٢فرود با باد عرضی 
در سيموالتور از نقطه فاينال ست شده و تا استپ کامل انجام ميشود اين تمرين

باد عرضی و يا جهت آن باشيد خط حرکت خود را طوری تنظيم کن مقدارنگران 
اين حالت برای حفظ در .نددر يک خط باش باند

چشم شما(هم خط شوند نقطه اين سه
سمت خط وسط باند بچرخانيد بنحوی که هنگام زمين خوردن چرخ جلو هواپيما موازی

بر روی باند خواهيد شد    Sدهيد گرفتار حرکت 
باند هستيد نقطه ابتدا و انتها را ازروی خط مرکز باند در نظر بگيريد

نات فرودگاه سيدنی ٢۴فرود با باد عرضی 
درهواپيماهای سبک مانند مونی فرود با باد عرضی بيش از 

های باند  خارج ميشود اما در هواپيماهای سنگين  فرود با با باد عرضی 

پروازروی خط مستقيم نسبت به زمين

ديگری در امتداد مسيرخود در
که آن دو نقطه وچشم شما در يک امتداد. طوری پرواز کنيد

دريک خط مستقيم درحال حرکت است از
تماس با ايستگاه زمينی نيز

شما زاويه پيدا خواهد کرد و به سمت باد متمايل
 .تشخيص دهيد
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در اين تمرين ديد مقابل را با استفاده از ابر يا تاريکی شب به صفر :  تجهيزات پروازی
انجام داديد مجددا   ١و شما  تمرينات زير را که در قسمت )  IR flying برنامه  ذخيره شده  

 –اع نمايشگر ارتف ۴در انجام اين تمرين چشمتان بايد همواره به  .فقط با نگاه به نمايشگرها انجام ميدهيد
توجه مدام به نمايشگر افق مجازی دارای . سرعت هواپيما و نمايشگر افق مجازی باشد

                                                          .را اجرا کنيد    IR flyingيا  v0-3000-130برنامه      .     اهميت بسياردر اين تمرين است
                                                                                            پروازبا سرعت ثابت درارتفاع ثابت 

                                                                                         
  عت ثابت و با سرعت عمودی ثابت 

  درجه  ٣٠و  ٢٠و   ١٠

  تمرين اوج گرفتن با زاويه مشخص و کم کردن ارتفاع با زاويه ثابت
                  

  .ديد چقدر متفاوت ودر عين حال مفيد است پس از انجام اين تمرينها  حس خواهيد کرد که پرواز بدون 

تنظيم و از فعال بودن فلگ آن   Nav1را روی   VORف فرکانس آپس از تيک  :   VORپرواز روی راديال يا کورس ثابت 
حال . مورس اطمينان حاصل کنيد که فرکانس صحيح را تنظيم کرده ايد دنمايشگر مطمئن شويد پس از آن با شنيدن ک

VOR   را  مشخص کنيد برای اين کار در حالتی که  فلش  در حالتFrom   )ين يا رو به پائ

صفحه ميخوانيد راديالی است  ١٢اين حالت عددی که در ساعت در. دتنظيم کني )١٢ساعت (را رو مرکز نمايشگر

HSI   کار ميکنيد باز مثلث در حالتFrom   و پاره خط زردCDI   با خط اصلی يکی شود در

     YSSY    VOR:112.1:   سيدنی فرودگاه   .اديالی است که بر رون آن قرار داريدنشان ميدهد ر

به هر سمتی رفت شما هم به همان سمت   CDIشويد و  يستگاه دوراز ا  Fromحال روی راديالی که هستيد با تنظيم مثلث روی 

  .برويد تا در مرکز قرار گيرد با حفظ اين روال شما روی راديال مذکور در حال دور شدن از ايستگاه هستيد

نمايشگر تنظيم  ١٢را روی ساعت ) ١٨٠راديالی که روی آن هستيد به اضافه ( برای نزديک شدن به ايستگاه کورس مورد نظر
را دنبال کنيد تا روی کورس انتخاب شده   CDIيا سمت باال باشد و مثل حالت قبل   Toمثلث کوچک در حالت 

 روی نوک To,Fromناوبری ميکنيد باز بايد کورس مورد نظر را مثل حالت باال با حفظ وضعيت صحيح مثلث   

را که همان پاره خط زرد رنگ وسط است دنبال کنيد تا در مسير مورد نظر حرکت   CDI زپيکان زرد رنگ تنظيم کنيد و با

  .انجام دهيد   HSIو   VORميتوانيد برای مقايسه اين کار را همزمان روی 
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مورد نظر را روی راديو تنظيم و با فعال شدن فلگ و گوش   ADFفرکانس ايستگاه 
ايستگاه مورد نظر را  ADFدادن به کد مورس از صحت آن مطمئين شويد در اين حالت نوک پيکان 

  .نشان ميدهد و برای رسيدن به ايستگاه يا دور شدن بايد هم جهت پيکان يا بر خالف آن حرکت کنيد

ADF  را ميتوانيد به رنگ آبی ببينيد و به همان روش باال عمل کنيد.  

ام پرواز  Avia-1: این است  ا در هن on   2-  Naviga on    3- Communication   

تجهيزات پروازیپرواز با کمک 
برنامه  ذخيره شده  ( ميرسانيم  

فقط با نگاه به نمايشگرها انجام ميدهيد
سرعت هواپيما و نمايشگر افق مجازی باشد - سرعت عمودی

اهميت بسياردر اين تمرين است
پروازبا سرعت ثابت درارتفاع ثابت 

                                                                                          تغييرسرعت درارتفاع ثابت 
عت ثابت و با سرعت عمودی ثابت تغيير ارتفاع با سر

١٠درجه      ٣۶٠بنک  کامل    
  تمرين پرواز با سرعت کم

تمرين اوج گرفتن با زاويه مشخص و کم کردن ارتفاع با زاويه ثابت 
                تمرين تغيير سطوح پرواز 

پس از انجام اين تمرينها  حس خواهيد کرد که پرواز بدون 

پرواز روی راديال يا کورس ثابت 
نمايشگر مطمئن شويد پس از آن با شنيدن ک ویر

 VORموقعيت خود نسبت به ايستگاه 
را رو مرکز نمايشگر  CDI) است

 اگر با . که روی آن قرار داريد
نشان ميدهد ر  HSIاين حالت عددی که فلش 

حال روی راديالی که هستيد با تنظيم مثلث روی 

برويد تا در مرکز قرار گيرد با حفظ اين روال شما روی راديال مذکور در حال دور شدن از ايستگاه هستيد

برای نزديک شدن به ايستگاه کورس مورد نظر
مثلث کوچک در حالت کنيد در حالی که 

  .به ايستگاه نزديک شويد

ناوبری ميکنيد باز بايد کورس مورد نظر را مثل حالت باال با حفظ وضعيت صحيح مثلث      HSIاگر با 

پيکان زرد رنگ تنظيم کنيد و با

ميتوانيد برای مقايسه اين کار را همزمان روی       .کنيد

تمرينات پيشنهادي با سيموالتور تك موتوره

فرکانس ايستگاه :   ADFناوبری با 
دادن به کد مورس از صحت آن مطمئين شويد در اين حالت نوک پيکان 

نشان ميدهد و برای رسيدن به ايستگاه يا دور شدن بايد هم جهت پيکان يا بر خالف آن حرکت کنيد

 ADFنيز فلش   HSIبر روی 
تهای شهمواره  ام پرواز ماول ا در هن
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VOR  از فرودگاه  هيترو لندن ديگرEFLL به فرودگاه منچستر EGCC :  
يکی از فرکانسها را روی مبدا و ديگری را روی مقصد تنظيم  و با انتخاب راديال روی مبدا و کورس 

  27Rاز باند    EGLL          VOR:113.60مبدا  هيترو :   د  مثال روی مقصد کل مسير را طی کني
نترسپت و يا را ٣٢٠راديال     سسپ  پا برويد ۴٠٠٠و   8DMEتا     ٢٧٠تيک آف  و روی راديال   

80DME  روی    سپس کنيد   زپرواVOR :113.55     فرودگا ه منچستر تنظيم و

15DME را اينترسپت  و از آنجا فرود در باند     ٧٠سپس راديال     پرواز کنيد   

در طول فاز کروز پرواز با حفظ مسير ميتوانيد ساير تمرينات هندلينگ پرواز را که در قسمتهای قبل انجام داديد 
  )از جمله تغيير سرعت و ارتفاع

موارد زيادی پيش می آيد که ايستگاه کنترل زمينی از شما ميخواهد از يک راديال به :    از يک راديال به راديال ديگر
همچنين در طول پروازهای ناوبری نياز به   .راديالی ديگر تغيير مکان دهيد به اين کار اصطالحا  اينترسپت گفته ميشود 

                                                                                                              
VOR : 113.60       27باندR       10تا    ٢٧پس از تيک آف  روی راديالDME    در ارتفاع

ردش به گ باپرواز کنيد سپس    8DMEو   تا   برويد  ٣۶٠راديال  یرو راستپا پرواز کنيد و سپس با گردش به 

    .را شروع کنيد 27Rروی باند فرود   ٢٨٠کورس   ازو از آنجا  

 ٤          تمرينات پيشنهادي با سيموالتور تك موتوره

2021 
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مورد نظر را روی راديو تنظيم و با فعال شدن فلگ و گوش   ADFفرکانس ايستگاه 

ايستگاه مورد نظر را  ADFدادن به کد مورس از صحت آن مطمئين شويد در اين حالت نوک پيکان 
  .نشان ميدهد و برای رسيدن به ايستگاه يا دور شدن بايد هم جهت پيکان يا بر خالف آن حرکت کنيد

ADF  توانيد به رنگ آبی ببينيد و به همان روش باال عمل کنيدرا مي.  

فضای پروازبصورت رفت و برگشت از  منطقهپرواز نياز داريد که در يک  به داليل مختلفی در
ايستگاهی انجام هلدينگ ميتوانيد نسبت به هر .منتظر برای ادامه مسير باشيد که به آن اصطالحا هلدينگ گفته ميشود

 ١٠٠٠٠انتخاب ودر ارتفاع   EGLLهيترو لندن   20DMEو  ٩٠راديال     VOR 113.60نقطه فيکس را 
در تمرين بعد ميتوانيد پس از  .مدت آن يک دقيقه است  هلدينگ استاندارد گردش به سمت راست و

قطره  -موازی - به ناحيه ای که هستيد يکی از سه روش مستقيمهنگام ورود به هلدينگ بسته .پا ارتفاع کم کنيد 
   4DMEرفت و برگشت نيز تنظيم کنيد مثال     DMEميتوانيد هلدينگ را بر اساس  .اشک را انتخاب کنيد و وارد پترن شويد

  .کمتری انجام شود بهتراست سرعت در زمان هلدينگ را حداقل سرعت ايمن در آن ارتفاع در نظربگيريد تا گردشها در شعاع

هر کدام از تمرينات قبل را ميتوانيد با فعال کردن اتو پايلوت در مورد ارتفاع 
            .در پانل اتو پايلوت همچنين ميتوانيد سرعت عمودی را نيز تنظيم کنيد پرواز و جهت تکرار کنيد

  .بزنيد را+ يا  –و سپس كليد   Rدر طول تمام تمرينات براي تغيير سرعت سيموليشن ابتدا كليد 

ADF    برنامه                        .را  با ديد صفر نيز انجام دهيدZV    

 VORبه  VORناوبری از يک 
يکی از فرکانسها را روی مبدا و ديگری را روی مقصد تنظيم  و با انتخاب راديال روی مبدا و کورس 

روی مقصد کل مسير را طی کني
تيک آف  و روی راديال   

 DMEراديال تا   نهما یرو
 15DMEتا  ٣٢٠ روی کورس 

24R   را شروع کنيد. 
در طول فاز کروز پرواز با حفظ مسير ميتوانيد ساير تمرينات هندلينگ پرواز را که در قسمتهای قبل انجام داديد 

از جمله تغيير سرعت و ارتفاع ( تکرار کنيد

از يک راديال به راديال ديگرحرکت  
راديالی ديگر تغيير مکان دهيد به اين کار اصطالحا  اينترسپت گفته ميشود 

                .اينترسپت خواهيد داشت
 EGLL       VOR : 113.60هيترو    فرودگاه  

پا پرواز کنيد و سپس با گردش به  ٣٠٠٠

 رفته  ١٠٠روی راديال   راست

تمرينات پيشنهادي با سيموالتور تك موتوره

فرکانس ايستگاه :   ADFناوبری با 

دادن به کد مورس از صحت آن مطمئين شويد در اين حالت نوک پيکان 
نشان ميدهد و برای رسيدن به ايستگاه يا دور شدن بايد هم جهت پيکان يا بر خالف آن حرکت کنيد

 ADFنيز فلش   HSIبر روی 

به داليل مختلفی در: پترنتمرين هلدينگ 
منتظر برای ادامه مسير باشيد که به آن اصطالحا هلدينگ گفته ميشود حرکت و

نقطه فيکس را  برای تمرين .  شود
هلدينگ استاندارد گردش به سمت راست و. پا هلدينگ را شروع کنيد

پا ارتفاع کم کنيد  ١٠٠٠هر دور 
اشک را انتخاب کنيد و وارد پترن شويد

بهتراست سرعت در زمان هلدينگ را حداقل سرعت ايمن در آن ارتفاع در نظربگيريد تا گردشها در شعاع

هر کدام از تمرينات قبل را ميتوانيد با فعال کردن اتو پايلوت در مورد ارتفاع :   پرواز با اتو پايلوت
پرواز و جهت تکرار کنيد

در طول تمام تمرينات براي تغيير سرعت سيموليشن ابتدا كليد 

  ADFو      VORتمامی تمرينات 
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انتخاب واز   Apronمحل اوليه خود را گيت يا  : يا گيت به ابتدای باند و تيک اف

P3D   گزينهATC را  فعال شود فرکانس گراندرا تيک بزنيد تا پنجره آن بازو

 Holdingاز مسيری که کنترلر به شما ميگويد تا . باند کنيد ابتدایانتخاب و در خواست تاکسی به 
معموال الزم )آنهائی را که الزم است( همواره پيغامهای کنترلر را ريد بک کنيد

  .مکن نيستاست مسير تاکسی را يادداشت کنيد چرا که به خاطر سپردن مسيرهای طوالنی م
رنگ زرد عالمت  مسير تاکسی و رنگ سفيد مربوط به باند است  برای نام گذاری مسير تاکسی از 

رنگ مشکی تابلوهای  .جا عدد ببينيد مربوط به باند پرواز استاستفاده ميشود و هر
با باند  ععالئم يعنی شما آنجا هستيد رنگ زرد يعنی به سمت آن ميرويد رنگ قرمز تابلوها به معنی تقاط

نور دو سمت جاده تاکسی سبز  و نور   وهنگام شب نور چراغهای مسير تاکسی آبی 
بطور کل هر نور سفيدی  .مز ميباشد چراغهای باند سفيد است نور ابتدای باند سبز و انتهای باند قر

 . مربوط به باند پرواز است  نورهای تقرب که از هوا ديده ميشود نيز سفيد است

نوع فضای پروازی که باشيد بايد با کنترلرهای زمينی يا هواپيماهای هرهر پروازی ميباشد و شما در
مسير يابی صحيح و  -حفظ فاصله از ترافيکهای ديگر. راديوئی پرواز تماس داشته باشيدديگر بصورت صحيح و مطابق قوائد 

دارای اهميت بيشتری ميباشد چرا    ATCتمرين گوش دادن به  . درخواست کمک در صورت نياز بخشی از اين نيازها ميباشد
ن که گوش شما به حد کافی در اين مورد آزموده پس از اي. که هميشه بايد مطمئن باشيد پيغام دريافتی را درست متوجه شده ايد

                                                             .شد صحبت کردن روی راديو برای شما بسيار راحت تر خواهد بود  
در شرايط خاص  .رقمی خواسته شده را روی ترانسپوندر وارد کنيد ۴معموال در هر پروازی بنا به درخواست کنترلربايد کد 

در صورت از کار افتادن راديو و   6600شما از کدهای از پيش تعيين شده برای ارسال وضعيت خود استفاده ميکنيد مثل کد 

                                                                                    طراریضدر صورت وضعيت ايمنی ا

  .تا حد کسب مهارت آن را انجام و تکرار کنيدبايد  است که  تمريناتیايمن روی زمين در فرودگاه نيز يکی از 

  ٥          تمرينات پيشنهادي با سيموالتور تك موتوره

 2021  و فرودگاه   ATCتمرين مكالمات راديوئي و 
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تنظيم و درخواست تيک اف وقتی که به ابتدای باند رسيديد فرکانس را روی برج 
کنيد   Touch and Goپس از کسب اجازه  و تيک آف ميتوانيد درخواست فرود با توقف کامل يا 

هنگام تعويض . که ميخواهيد ادامه دهيد تغيير و به مسيری Approach يا اين که فرکانس را روی 
فرکانس هميشه اين کار را با اطالع به فرکانسی که روی آن هستيد انجام و خود را به فرکانس جديد 

برای فرود توجه داشته باشيد که گاليد اسلوپ صحيح هنگامی است که دو تا از چراغهای 
بينيد  بينيد باالتر هستيد و اگر سه تا قرمز می سه تا سفيد می پاپی را سفيد و دو تا را قرمز ببينيد اگر

  .قرمز به معنی خارج بودن کامل از گاليد اسلوپ است ۴سفيد يا 

طراری ضمگاهرتز نيز بعنوان فرکانس ا 243فرکانس . ميباشد   121.5طرای هميشه  
و عدم دسترسی در پرواز برای درخواست کمک مجاز به استفاده  طراریضدر حالت  ا

يا گيت به ابتدای باند و تيک اف   Apronحرکت از 

Navigation     P3Dمنوی 
انتخاب و در خواست تاکسی به 

Short همواره پيغامهای کنترلر را ريد بک کنيد.باند تاکسی کنيد
است مسير تاکسی را يادداشت کنيد چرا که به خاطر سپردن مسيرهای طوالنی م

رنگ زرد عالمت  مسير تاکسی و رنگ سفيد مربوط به باند است  برای نام گذاری مسير تاکسی از 
استفاده ميشود و هر  Zتا   Aحروف 

عالئم يعنی شما آنجا هستيد رنگ زرد يعنی به سمت آن ميرويد رنگ قرمز تابلوها به معنی تقاط
هنگام شب نور چراغهای مسير تاکسی آبی . پرواز است 

چراغهای باند سفيد است نور ابتدای باند سبز و انتهای باند قر
مربوط به باند پرواز است  نورهای تقرب که از هوا ديده ميشود نيز سفيد است

هر پروازی ميباشد و شما درراديو جزء جدائی ناپذير
ديگر بصورت صحيح و مطابق قوائد 

درخواست کمک در صورت نياز بخشی از اين نيازها ميباشد
که هميشه بايد مطمئن باشيد پيغام دريافتی را درست متوجه شده ايد

شد صحبت کردن روی راديو برای شما بسيار راحت تر خواهد بود  
معموال در هر پروازی بنا به درخواست کنترلربايد کد 

شما از کدهای از پيش تعيين شده برای ارسال وضعيت خود استفاده ميکنيد مثل کد 

در صورت وضعيت ايمنی ا 7700کد 

ايمن روی زمين در فرودگاه نيز يکی از  وحرکت صحيح 

تمرينات پيشنهادي با سيموالتور تك موتوره

تمرين مكالمات راديوئي و 

وقتی که به ابتدای باند رسيديد فرکانس را روی برج : تيک آف و فرود  
پس از کسب اجازه  و تيک آف ميتوانيد درخواست فرود با توقف کامل يا . کنيد 

يا اين که فرکانس را روی 
فرکانس هميشه اين کار را با اطالع به فرکانسی که روی آن هستيد انجام و خود را به فرکانس جديد 

برای فرود توجه داشته باشيد که گاليد اسلوپ صحيح هنگامی است که دو تا از چراغهای . معرفی کنيد
پاپی را سفيد و دو تا را قرمز ببينيد اگر

سفيد يا  ۴هی است يبد .  پائين تر

طرای هميشه  ضفرکانس ا
در حالت  ا.  استفاده ميشود

  .ازهرفرکانسی هستيد
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با انتخاب فرود گاه از پارکينگ فرکانس را روی گراند ست و با درخواست تاکسی به 
آف درخواست  پس از تيک. ف کنيد آحال با تغيير فرکانس به برج در خواست تيک 

پس از خروج . ج از باند خواهد کرد خرواز فرود برج از شما درخواست  س
رکت به گيت يا پارکينگ کنيد و مطابق حاز باند فرکانس را روی گراند ست کرده و درخواست 

بايد طی کنيد با حروف دستوری که گراند ميدهد مسير را تا مقصد دنبال کنيد  تاکسی ويهای متوالی که 
يعنی ابتدا    Bravo-Alpha-Mikeبه شما گفته ميشود مثال   و احتماال شماره های آنها

آپشنی در  .و همين طور تا آخر  M به   Aوارد شويد و از    Aبه  Bشويد سپس از 
رای شما مشخص ميکند در تمرينهای بعدی منو وجود دارد که در تمرين های اول مسير را با فلش ب

  .ح را طی کنيديسعی کنيد بدون اين راهنمائی مسير صح

به    ATISروی فرکانس . در حين پرواز فرکانس را روی ايستگاه های مختلف  تغيير دهيد 

. درخواست تقرب به فرودگاه مورد نظر کنيد Aproachانس روی فرک. اطالعات ارسالی گوش داده و آنها را به خاطر بسپاريد 

وقتی که روی زمين هستيد از . ميبينيد امتحان و پيامهای الزم را ريد بک کنيد  ATCگزينه های مختلفی را که روی منوی 

ز تيک آف معموال فرکانس گراند استفاده ميکنيد هنگامی که به کنار باند ميرسيد بايد فرکانس را روی برج تغيير دهيد پس ا
بطور . در بعضی موارد فرکانس را روی رادار تنظيم ميکنيد . فرکانس روی اپروچ و پس از آن روی سنتر عوض ميشود 

رند که بايد بنا به شرايط پرواز ايستگاه ها رو روی آنها تنطيم و تمرينات مربوطه را انجام اهای مختلفی وجود د
استفاده و توانائی راديوئی   VATSIMهای پرواز آنالين مثل تاز و راديو پيشرفت کرديد ميتوانيد از ساي

  .ارتقا دهيد

  ٦          تمرينات پيشنهادي با سيموالتور تك موتوره

 2021   و فرودگاه   ATCتمرين مكالمات راديوئي و 
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 non precision approachبه استفاده از لوکااليزر برای فرود اصطالحا  : 
نيز  گفته ميشود در اين حالت حرکت چپ و راست از طريق لوکااليزر و حرکت عمودی روی گاليد 

اگر حرکت عمودی نيز توسط تجهيزات هدايت شود به آن . ( اسلوپ توسط چشم انجام ميشود
  )است  ILSگفته ميشود که همان 

اين تمرين را ميتوانيد .در شرايط مختلف تمرين کنيدتنظيم و فرود را  NAVفرکانس لوکااليزر را روی 
  .در شرايط با ديد کم نيز تکرار کنيد

  .در صورت استفاده از فلپ در هنگام فرود به سرعت مجاز هر فلپ توجه داشته باشيد

با انتخاب فرود گاه از پارکينگ فرکانس را روی گراند ست و با درخواست تاکسی به   : ترافيک پترن
حال با تغيير فرکانس به برج در خواست تيک . ابتدای باند برويد 

سپ. کنيد لتوقف کامفرود با 
از باند فرکانس را روی گراند ست کرده و درخواست 

دستوری که گراند ميدهد مسير را تا مقصد دنبال کنيد  تاکسی ويهای متوالی که 
و احتماال شماره های آنها الفبای متوالی

شويد سپس از   Bوارد تاکسی وی  
منو وجود دارد که در تمرين های اول مسير را با فلش ب

سعی کنيد بدون اين راهنمائی مسير صح
  

در حين پرواز فرکانس را روی ايستگاه های مختلف  تغيير دهيد :   کار با ايستگاه های مختلف

اطالعات ارسالی گوش داده و آنها را به خاطر بسپاريد 

گزينه های مختلفی را که روی منوی 

فرکانس گراند استفاده ميکنيد هنگامی که به کنار باند ميرسيد بايد فرکانس را روی برج تغيير دهيد پس ا
فرکانس روی اپروچ و پس از آن روی سنتر عوض ميشود 

های مختلفی وجود د تگاهسکلی اي
از و راديو پيشرفت کرديد ميتوانيد از سايوقتی کمی در پرو. دهيد

ارتقا دهيدت واقعی در حال اخودر

  

تمرينات پيشنهادي با سيموالتور تك موتوره

تمرين مكالمات راديوئي و 

: فرود از طريق لوکااليزر 
نيز  گفته ميشود در اين حالت حرکت چپ و راست از طريق لوکااليزر و حرکت عمودی روی گاليد  

اسلوپ توسط چشم انجام ميشود
precision approach   گفته ميشود که همان

فرکانس لوکااليزر را روی 
در شرايط با ديد کم نيز تکرار کنيد

 

در صورت استفاده از فلپ در هنگام فرود به سرعت مجاز هر فلپ توجه داشته باشيد



 

 
  ٧           تمرينات پيشنهادي با سيموالتور تك موتوره

ينات پروازی است و برای اين که وارد مراحل جدی تر خلبانی  بشويد از ريکی از جالبترين و لذت بخش ترين تم

بطور کلی پروازهای بين . انجام شود FLIGHT PLANاين نوع پرواز حتما بايد با 

نيازمند فاليت پلن است و شما قبل از پرواز بايد نقشه پرواز خود را به  VFRو چه IFRچه  
. 

Navigation        آپشنFlight Planner   سپس  .را انتخاب و مبدا و مقصد را در آن وارد کنيد

 Low Altitudeهواپيمای سبک طبيعتا بايد گزينه  گزينه ای مربوطه انتخاب کنيد برایرا انتخاب و نوع پلن را از 

حرفه ای  های ين گزينهالو اير VOR. م جی پی اس باشدر ويا مسير مستفيآرا انتخاب کنيد که ميتواند از طريق ايروی يا وی ا 

شروع و   ATCپرواز خود را با هدايت  مبدا فرودگاه  پس از آن فاليت پلن ساخته شده را پرينت و با رفتن به 

را مو به مو انجام دهيد  بهتر است برای اين کار از اتوپايلوت استفاده کنيد تا مراحل بصورت دقيق تر انجام 

ATC   را با فاليت پلنی که چاپ کرده و در مقابل خود داريد مقايسه و از يکسان بودن آنها

رتها شما را موقتا از فاليت پلن موجود خارج رودر طول پرواز ممکن است کنترلر بنا به مقتضيات و ض
   ILSرو روی فرکانس  NAV1شروع تقرب فرکانس قبل از .خواهد داشت کند اما کليت پرواز شما بر اساس همان پلن ادامه 

روی     APPدريافت کرديد  کليد   ATCرا از ILS باندی که قصد فرود روی آن راداريد تنظيم و زمانی که اجازه فعال کردن 

د اين کليد ها را خاموش و هواپيما به موقع خو   ILSپنل را بزنيد اگر جهت و ارتفاع روی اتو پايلوت باشد سيستم کنترل  

قابل استفاده در باند مربوطه توجه کنيد تا   CATحتما به   ILSهنگام استفاده از . دان باند هدايت خواهد کرد

  .پس از آن بايد فرود را بصورت دستی و با ديد انجام دهيد .متکی باشيد ILSبدانيد تا چه مرحله ای از گاليد اسلوپ ميتوانيد به 

ب و هوائی ديد پائين کنترلر های آدر شرايط . را در ديد صفر و همچنين شب انجام دهيد  IFRپس از چند بار تمرين  پروازهای 

IFR  برای ديد صفر نياز به     .را به شما ميدهندILS CATIII   خواهيد داشت.   

افزايش يابد و ذهن  IRسعی کنيد اين تمرين را در ديد صفر وبدون اتوپايلوت نيز انجام دهيد تا توانائی و مهارت شما در پرواز 
     .شما در ارتباط گيری با تجهيزات در پرواز بدون ديد مهارت الزم را کسب کند

 

ايجاد و آنرا  VFRمطابق روش باال از منوی مربوطه فاليت پلت خود از مبدا تا مقصد را با انتخاب روش 
حال پرواز خود را با در دست داشتن ای پلن و دقيقا مطابق آن شروع و ادامه دهيد از 

نيد در اين نوع بايد در مراحل مختلف اجازه های الزم را کسب کVFRمطابق پروازهای معمولی 

جز در مراحل الزم محدوديتی برای شما تعيين    ATC  پرواز مسئوليت ناوبری به عهده خود شماست و

در    ATCمسئوليت   ) B  C  D  E  F  G   (بسته به اين که در چه فضای پروازی باشيد  
   Aدر فضای  پروازی     VFRرواز پ.  جدا نگه داشتن پروازها از برخورد با هم متفاوت خواهد بود
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IFR flight with flight plan 

VFR flight with flight plan 

برای اين که تمرينات اين کارت را انجام دهيد بايستی قبال تمرينات کارتهای قبلی را به نحو کامل انجام و 
.مهارتهای پروازی  وی اف آر را کسب و با مفاهيم پرواز آی آر نيز آشنائی کامل پيدا کرده باشيد

تمرينات پيشنهادي با سيموالتور تك موتوره

  
  

يکی از جالبترين و لذت بخش ترين تم IFRپرواز 

اين نوع پرواز حتما بايد با .ضروری ترن تمرينات ميباشد 

  ) CROSS COUNTRY(شهری
.کنترل هوائی اعالم کرده باشيد 
 Navigationبرای تهيه فاليت پلن از منوی 

را انتخاب و نوع پلن را از  IFRگزينه  

را انتخاب کنيد که ميتواند از طريق ايروی يا وی ا 

پس از آن فاليت پلن ساخته شده را پرينت و با رفتن به . تری ميباشند

را مو به مو انجام دهيد  بهتر است برای اين کار از اتوپايلوت استفاده کنيد تا مراحل بصورت دقيق تر انجام  ATC دستورات

 ATCطول مسير دستورات در . شود
در طول پرواز ممکن است کنترلر بنا به مقتضيات و ض. اطمينان حاصل کنيد

کند اما کليت پرواز شما بر اساس همان پلن ادامه 

باندی که قصد فرود روی آن راداريد تنظيم و زمانی که اجازه فعال کردن 

MCP    پنل را بزنيد اگر جهت و ارتفاع روی اتو پايلوت باشد سيستم کنترل

دان باند هدايت خواهد کرد چرا تا نزديک  تا

بدانيد تا چه مرحله ای از گاليد اسلوپ ميتوانيد به 

پس از چند بار تمرين  پروازهای 

IFRفرودگاه ها فقط اجازه پرواز 
سعی کنيد اين تمرين را در ديد صفر وبدون اتوپايلوت نيز انجام دهيد تا توانائی و مهارت شما در پرواز 

شما در ارتباط گيری با تجهيزات در پرواز بدون ديد مهارت الزم را کسب کند

مطابق روش باال از منوی مربوطه فاليت پلت خود از مبدا تا مقصد را با انتخاب روش 
حال پرواز خود را با در دست داشتن ای پلن و دقيقا مطابق آن شروع و ادامه دهيد از . پرينت کنيد 

ATC مطابق پروازهای معمولی

پرواز مسئوليت ناوبری به عهده خود شماست و

بسته به اين که در چه فضای پروازی باشيد  . نخواهد کرد 
جدا نگه داشتن پروازها از برخورد با هم متفاوت خواهد بود

  .مجاز نميباشد

برای اين که تمرينات اين کارت را انجام دهيد بايستی قبال تمرينات کارتهای قبلی را به نحو کامل انجام و : تذکر 
 مهارتهای پروازی  وی اف آر را کسب و با مفاهيم پرواز آی آر نيز آشنائی کامل پيدا کرده باشيد


