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هم شه س کن د ت م پرواز کن د.

پروازبا سرعت ثابت درارتفاع ثابت  :در ارتفاع  ١۵٠٠پا با سرعت  ١٢٠نات برای مدت  ١٠دقيقه پرواز کنيد سعی کنيد ارتفاع
و سرعت کامﻼ ثابت بماند و در صورت لزوم با تغيير موتور تغييرات را جبران کنيد در دفعات بعدی تمرين بهتر است همزمان به
 ATCنيز گوش کنيد  .فرودگاههای پيشنهادی  ) EDDFفرانکفورت آلمان( ) KSMOسانتا مونيکا(  ) KAVXکاتالينا(CYBD

تغييرسرعت درارتفاع ثابت  :در حالی که در ارتفاع ثابتی پرواز ميکنيد سرعت را به تدريج کم و زياد
کنيد بنحوی که حد باﻻ و پائين سرعت کامﻼ تحت کنترل شما باشد مثﻼ  ٨٠تا  ١۴٠نات و برعکس در
طول اين تمرين ارتفاع به هيج وجه نبايد تغيير کند.فرودگاههای پيشنهادی  )LFPOاورلی پاريس(EGLL
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 يا  ١٠٠٠پا 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
بنک کامل  ٣۶٠درجه  ١٠و  ٢٠و  ٣٠درجه  :در ارتفاعی ثابت مثﻼ  ٢٠٠٠پا در حالی که سرعت را نيز
ثابت نگاه ميداريد بنکهای  ٣۶٠درجه کامل با زوايای  ١٠و  ٢٠و  ٣٠درجه را تمرين کنيد .توجه کنيد که 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 موتور برای ثابت نگاه داشتن پارامترها خواهيد داشت.

تمرين پرواز با سرعت کم :در ارتفاعی ثابت مثﻼ  ١۵٠٠پا در سرعت باﻻ موتور را به حالت آيدل ببريد و
ارتفاع راثابت نگاه داريد تا به استال برسد در لحظه استال ريکاور کنيد.
تمرين گﻼيد و فرود بدون موتور  :در فاينال موتور را خاموش وتمرين فرود با حالت گﻼيد کنيد .
تمرين اوج گرفتن با زاويه مشخص و کم کردن ارتفاع با زاويه ثابت  :با زاويه مشخص پيچ مثﻼ  ٢٠و١٠
درجه در حالی که از سرعت استال دور ميمانيد اوج بگيريد.
تمرين تغيير سطوح پرواز  :از ارتفاع  ٨٠٠٠پا شروع کرده و سطوح پرواز را يکی يکی افزايش و در
هر سطح دو دقيقه ثابت پرواز کنيد  .اين کار را به عکس از سطوح پرواز زياد به کم نيزانجام دهيد.
درتمامی تمرينات سعی کنيد  ATCفعال و روشن باشد  .برای فعال کردن از منوی  navigationتيک  ATCرا
فعال کنيد .هميشه  CALL SIGNپرواز 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
در حال پرواز هستيد و آخرين پيغامهای شنيده شده و ترافيکهای فعال و پروازهای درحال فرود يا تيک آف.
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ترافيک پترن  :تمرين ترافيک پترن را در ارتفاع  ١٠٠٠پا انجام دهيد پس از تيک اف در  ٧٠٠پا
چرخش به کراس ويند در  ١٠٠٠پا چرخش به داون ويند افزايش سرعت تا  ١۴٠نات تا نقطه ابيم
سپس کاهش سرعت تا  ٨٠نات در لحظه گردش به بيس و پس از بيس کاهش ارتفاع تا  ٧٠٠تا در نقطه
ميتوانيد فرود را بصورت
گردش به فاينال و سپس فاز فرود با سرعت  ٧۵نات و  %٢٠فلپ
 Touch And Goبرای تکرار ترافيک پترن به دفعات انجام دهيد .ترافيک پترن يکی از مهمترين
تمرينات پرواز وشايد مهمترين آنهاست چراکه تمامی فازهای پرواز وتمرينات ديگرراتقريبا دربردارد .
ترافيک پترن ميتواند دست راست يا دست چپ باشد که بهتر است هر دو آن را تمرين کنيد .
فرودگاههای پيشنهادی )KSFOسانفرانسيسکو()KFJKجان اف کندی()KBOSلوگان()EDDFفرانکفورت(
تمرين فرود ازفاينال  :برای کسانی که مايلند فاز فاينال فرود را به دفعات تکرارکنند واززمان تمرين حداکثر
استفاده را داشته باشند اين تمرين از نقطه فاينال در هوا با برنامه  Finalتنظيم شده و تا مرحله فرود کامل ادامه
دارد .

برای تکرار کليد :

و  Ctrlرا همزمان روی کيبورد فشار دهيد تا به اول فاينال برگرديد.

فرود با باد عرضی  ١٢نات فاينال فرودگاه هيترو  :فرود با باد عرضی يکی از تمرينات لذت بخش و چالشی پرواز است .
اين تمرين در سيموﻻتور از نقطه فاينال ست شده و تا استپ کامل انجام ميشود .برای انجام صحيح اين تمرين بدون اين که
نگران مقدار باد عرضی و يا جهت آن باشيد خط حرکت خود را طوری تنظيم کنيد که سه نقطه چشم شما و ابتدای باند وانتهای
باند در يک خط باشند .دراين حالت برای حفظ مسير صحيح ابتدای باند به هر سمت رفت شما هم به همان سمت برود تا مجددا
اين سه نقطه هم خط شوند)چشم شما-ابتدای باند -انتهای باند( .در لحظه زمين خوردن چرخهای اصلی با پدال نوک هواپيما را به
سمت خط وسط باند بچرخانيد بنحوی که هنگام زمين خوردن چرخ جلو هواپيما موازی باند باشد اگر اين حرکت را ديرتر انجام
دهيد گرفتار حرکت  Sبر روی باند خواهيد شد  .اين تکنيک در هواپيماهای بزرگتر اهميت باﻻتری دارد هنگامی که نزديک
باند هستيد نقطه ابتدا و انتها را ازروی خط مرکز باند در نظر بگيريد.
فرود با باد عرضی  ٢۴نات فرودگاه سيدنی :مشابه قسمت قبل با اين تفاوت که شدت باد عرضی  ٢۴نات ميباشد.
درهواپيماهای سبک مانند مونی فرود با باد عرضی بيش از  ٢۴نات عمﻼ ممکن نيست و پس از فرود هواپيما معموﻻ از کناره
های باند خارج ميشود اما در هواپيماهای سنگين فرود با با باد عرضی  ٣۶نات هم امکان پذير است.

پروازروی خط مستقيم نسبت به زمين در پرواز کروز  :دونقطه ثابت از نقاط زمينی مانند ساختمان يا هرعﻼمت
ديگری در امتداد مسيرخود درنظر بگيريد حال مشابه آنچه در قسمت فرود با باد عرضی گفته شد
طوری پرواز کنيد .که آن دو نقطه وچشم شما در يک امتداد باشند دراين صورت سايه شما روی زمين
دريک خط مستقيم درحال حرکت است ازاين تکنيک ميتوانيد برای تشخيص جهت و ميزان باد بدون
تماس با ايستگاه زمينی نيزاستفاده کنيد .اگر بادهم جهت حرکت شما نباشد دماغه هواپيما با خط حرکت
شما زاويه پيدا خواهد کرد و به سمت باد متمايل خواهد شد .لذا جهت باد را با اين وسيله ميتوانيد
تشخيص دهيد.
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پرواز با کمک تجهيزات پروازی  :در اين تمرين ديد مقابل را با استفاده از ابر يا تاريکی شب به صفر
ميرسانيم ) برنامه ذخيره شده  ( IR flyingو شما تمرينات زير را که در قسمت  ١انجام داديد مجددا
فقط با نگاه به نمايشگرها انجام ميدهيد .در انجام اين تمرين چشمتان بايد همواره به  ۴نمايشگر ارتفاع –
سرعت عمودی -سرعت هواپيما و نمايشگر افق مجازی باشد .توجه مدام به نمايشگر افق مجازی دارای
برنامه  v0-3000-130يا  IR flyingرا اجرا کنيد.
اهميت بسياردر اين تمرين است .
پروازبا سرعت ثابت درارتفاع ثابت
تغييرسرعت درارتفاع ثابت
تغيير ارتفاع با سرعت ثابت و با سرعت عمودی ثابت
بنک کامل  ٣۶٠درجه  ١٠و  ٢٠و  ٣٠درجه
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 ديد چقدر متفاوت ودر عين حال مفيد است .
پرواز روی راديال يا کورس ثابت  : VORپس از تيک آف فرکانس  VORرا روی  Nav1تنظيم و از فعال بودن فلگ آن
روی نمايشگر مطمئن شويد پس از آن با شنيدن کد مورس اطمينان حاصل کنيد که فرکانس صحيح را تنظيم کرده ايد .حال
موقعيت خود نسبت به ايستگاه  VORرا مشخص کنيد برای اين کار در حالتی که فلش در حالت  ) Fromيا رو به پائين
است(  CDIرا رو مرکز نمايشگر)ساعت  (١٢تنظيم کنيد .دراين حالت عددی که در ساعت  ١٢صفحه ميخوانيد راديالی است
که روی آن قرار داريد .اگر با  HSIکار ميکنيد باز مثلث در حالت  Fromو پاره خط زرد  CDIبا خط اصلی يکی شود در
اين حالت عددی که فلش  HSIنشان ميدهد راديالی است که بر رون آن قرار داريد .فرودگاه سيدنی VOR:112.1 YSSY :
حال روی راديالی که هستيد با تنظيم مثلث روی Fromاز ايستگاه دور شويد و  CDIبه هر سمتی رفت شما هم به همان سمت
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) راديالی که روی آن هستيد به اضافه  (١٨٠را روی ساعت  ١٢نمايشگر تنظيم
کنيد در حالی که مثلث کوچک در حالت  Toيا سمت باﻻ باشد و مثل حالت قبل  CDIرا دنبال کنيد تا روی کورس انتخاب شده
به ايستگاه نزديک شويد.
اگر با  HSIناوبری ميکنيد باز بايد کورس مورد نظر را مثل حالت باﻻ با حفظ وضعيت صحيح مثلث  To,Fromروی نوک
پيکان زرد رنگ تنظيم کنيد و باز  CDIرا که همان پاره خط زرد رنگ وسط است دنبال کنيد تا در مسير مورد نظر حرکت
ميتوانيد برای مقايسه اين کار را همزمان روی  VORو  HSIانجام دهيد.
کنيد.

ناوبری با  : ADFفرکانس ايستگاه  ADFمورد نظر را روی راديو تنظيم و با فعال شدن فلگ و گوش
دادن به کد مورس از صحت آن مطمئين شويد در اين حالت نوک پيکان  ADFايستگاه مورد نظر را
نشان ميدهد و برای رسيدن به ايستگاه يا دور شدن بايد هم جهت پيکان يا بر خﻼف آن حرکت کنيد.
بر روی  HSIنيز فلش  ADFرا ميتوانيد به رنگ آبی ببينيد و به همان روش باﻻ عمل کنيد.
همواره اول تهای شما در هن ام پرواز این است 1-Avia on 2- Naviga on 3- Communication :
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حرکت از يک راديال به راديال ديگر  :موارد زيادی پيش می آيد که ايستگاه کنترل زمينی از شما ميخواهد از يک راديال به
راديالی ديگر تغيير مکان دهيد به اين کار اصطﻼحا اينترسپت گفته ميشود  .همچنين در طول پروازهای ناوبری نياز به
اينترسپت خواهيد داشت.
 VOR : 113.60باند  27Rپس از تيک آف روی راديال  ٢٧تا  10DMEدر ارتفاع
فرودگاه هيترو EGLL
 ٣٠٠٠پا پرواز کنيد و سپس با گردش به راست روی راديال  ٣۶٠برويد و تا  8DMEپرواز کنيد سپس با گردش به
راست روی راديال  ١٠٠رفته و از آنجا از کورس  ٢٨٠فرود روی باند  27Rرا شروع کنيد.

ناوبری از يک  VORبه  VORديگر از فرودگاه هيترو لندن EFLLبه فرودگاه منچستر :EGCC
يکی از فرکانسها را روی مبدا و ديگری را روی مقصد تنظيم و با انتخاب راديال روی مبدا و کورس
از باند 27R
روی مقصد کل مسير را طی کنيد مثال  :مبدا هيترو VOR:113.60 EGLL
تيک آف و روی راديال  ٢٧٠تا  8DMEو  ۴٠٠٠پا برويد سپس راديال  ٣٢٠را اينترسپت و
 80DMEپرواز کنيد سپس روی  VOR :113.55فرودگا ه منچستر تنظيم و
روی همان راديال تا DME
روی کورس  ٣٢٠تا  15DMEپرواز کنيد سپس راديال  ٧٠را اينترسپت و از آنجا فرود در باند
 24Rرا شروع کنيد.
در طول فاز کروز پرواز با حفظ مسير ميتوانيد ساير تمرينات هندلينگ پرواز را که در قسمتهای قبل انجام داديد
تکرار کنيد ) از جمله تغيير سرعت و ارتفاع(

ناوبری با  : ADFفرکانس ايستگاه  ADFمورد نظر را روی راديو تنظيم و با فعال شدن فلگ و گوش
دادن به کد مورس از صحت آن مطمئين شويد در اين حالت نوک پيکان  ADFايستگاه مورد نظر را
نشان ميدهد و برای رسيدن به ايستگاه يا دور شدن بايد هم جهت پيکان يا بر خﻼف آن حرکت کنيد.
بر روی  HSIنيز فلش  ADFرا ميتوانيد به رنگ آبی ببينيد و به همان روش باﻻ عمل کنيد.
تمرين هلدينگ پترن :به دﻻيل مختلفی در پرواز نياز داريد که در يک منطقه از فضای پروازبصورت رفت و برگشت
حرکت و منتظر برای ادامه مسير باشيد که به آن اصطﻼحا هلدينگ گفته ميشود .هلدينگ ميتوانيد نسبت به هرايستگاهی انجام
شود  .برای تمرين نقطه فيکس را  VOR 113.60راديال  ٩٠و  20DMEهيترو لندن  EGLLانتخاب ودر ارتفاع ١٠٠٠٠
پا هلدينگ را شروع کنيد .هلدينگ استاندارد گردش به سمت راست و مدت آن يک دقيقه است  .در تمرين بعد ميتوانيد پس از
هر دور  ١٠٠٠پا ارتفاع کم کنيد .هنگام ورود به هلدينگ بسته به ناحيه ای که هستيد يکی از سه روش مستقيم  -موازی -قطره
اشک را انتخاب کنيد و وارد پترن شويد .ميتوانيد هلدينگ را بر اساس  DMEرفت و برگشت نيز تنظيم کنيد مثﻼ 4DME
بهتراست سرعت در زمان هلدينگ را حداقل سرعت ايمن در آن ارتفاع در نظربگيريد تا گردشها در شعاع کمتری انجام شود.

تمامی تمرينات  VORو

 ADFرا با ديد صفر نيز انجام دهيد.

برنامه

ZV

پرواز با اتو پايلوت  :هر کدام از تمرينات قبل را ميتوانيد با فعال کردن اتو پايلوت در مورد ارتفاع
پرواز و جهت تکرار کنيد در پانل اتو پايلوت همچنين ميتوانيد سرعت عمودی را نيز تنظيم کنيد.
در طول تمام تمرينات براي تغيير سرعت سيموليشن ابتدا كليد

 Rو سپس كليد – يا  +را بزنيد.
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راديو جزء جدائی ناپذيرهر پروازی ميباشد و شما درهرنوع فضای پروازی که باشيد بايد با کنترلرهای زمينی يا هواپيماهای
ديگر بصورت صحيح و مطابق قوائد راديوئی پرواز تماس داشته باشيد .حفظ فاصله از ترافيکهای ديگر -مسير يابی صحيح و
درخواست کمک در صورت نياز بخشی از اين نيازها ميباشد .تمرين گوش دادن به  ATCدارای اهميت بيشتری ميباشد چرا
که هميشه بايد مطمئن باشيد پيغام دريافتی را درست متوجه شده ايد .پس از اين که گوش شما به حد کافی در اين مورد آزموده
شد صحبت کردن روی راديو برای شما بسيار راحت تر خواهد بود .
معموﻻ در هر پروازی بنا به درخواست کنترلربايد کد  ۴رقمی خواسته شده را روی ترانسپوندر وارد کنيد .در شرايط خاص
شما از کدهای از پيش تعيين شده برای ارسال وضعيت خود استفاده ميکنيد مثل کد  6600در صورت از کار افتادن راديو و
کد  7700در صورت وضعيت ايمنی اضطراری
حرکت صحيح و ايمن روی زمين در فرودگاه نيز يکی از تمريناتی است که بايد تا حد کسب مهارت آن را انجام و تکرار کنيد.

حرکت از  Apronيا گيت به ابتدای باند و تيک اف  :محل اوليه خود را گيت يا  Apronانتخاب واز
منوی  P3D Navigationگزينه  ATCرا تيک بزنيد تا پنجره آن بازوفعال شود فرکانس گراند را
انتخاب و در خواست تاکسی به ابتدای باند کنيد .از مسيری که کنترلر به شما ميگويد تا Holding
 Shortباند تاکسی کنيد.همواره پيغامهای کنترلر را ريد بک کنيد) آنهائی را که ﻻزم است(معموﻻ ﻻزم
است مسير تاکسی را يادداشت کنيد چرا که به خاطر سپردن مسيرهای طوﻻنی ممکن نيست.
رنگ زرد عﻼمت مسير تاکسی و رنگ سفيد مربوط به باند است برای نام گذاری مسير تاکسی از
حروف  Aتا  Zاستفاده ميشود و هرجا عدد ببينيد مربوط به باند پرواز است .رنگ مشکی تابلوهای
عﻼئم يعنی شما آنجا هستيد رنگ زرد يعنی به سمت آن ميرويد رنگ قرمز تابلوها به معنی تقاطع با باند
پرواز است  .هنگام شب نور چراغهای مسير تاکسی آبی و نور دو سمت جاده تاکسی سبز و نور
چراغهای باند سفيد است نور ابتدای باند سبز و انتهای باند قرمز ميباشد  .بطور کل هر نور سفيدی
مربوط به باند پرواز است نورهای تقرب که از هوا ديده ميشود نيز سفيد است .
تيک آف و فرود  :وقتی که به ابتدای باند رسيديد فرکانس را روی برج تنظيم و درخواست تيک اف
کنيد  .پس از کسب اجازه و تيک آف ميتوانيد درخواست فرود با توقف کامل يا  Touch and Goکنيد
يا اين که فرکانس را روی  Approachتغيير و به مسيری که ميخواهيد ادامه دهيد .هنگام تعويض
فرکانس هميشه اين کار را با اطﻼع به فرکانسی که روی آن هستيد انجام و خود را به فرکانس جديد
معرفی کنيد .برای فرود توجه داشته باشيد که گﻼيد اسلوپ صحيح هنگامی است که دو تا از چراغهای
پاپی را سفيد و دو تا را قرمز ببينيد اگر سه تا سفيد می بينيد باﻻتر هستيد و اگر سه تا قرمز می بينيد
پائين تر .بديهی است  ۴سفيد يا  ۴قرمز به معنی خارج بودن کامل از گﻼيد اسلوپ است.
فرکانس اضطرای هميشه  121.5ميباشد .فرکانس  243مگاهرتز نيز بعنوان فرکانس اضطراری
استفاده ميشود  .در حالت اضطراری و عدم دسترسی در پرواز برای درخواست کمک مجاز به استفاده
ازهرفرکانسی هستيد.
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کار با ايستگاه های مختلف  :در حين پرواز فرکانس را روی ايستگاه های مختلف تغيير دهيد  .روی فرکانس  ATISبه
اطﻼعات ارسالی گوش داده و آنها را به خاطر بسپاريد  .روی فرکانس  Aproachدرخواست تقرب به فرودگاه مورد نظر کنيد.
گزينه های مختلفی را که روی منوی  ATCميبينيد امتحان و پيامهای ﻻزم را ريد بک کنيد .وقتی که روی زمين هستيد از
فرکانس گراند استفاده ميکنيد هنگامی که به کنار باند ميرسيد بايد فرکانس را روی برج تغيير دهيد پس از تيک آف معموﻻ
فرکانس روی اپروچ و پس از آن روی سنتر عوض ميشود  .در بعضی موارد فرکانس را روی رادار تنظيم ميکنيد  .بطور
کلی ايستگاه های مختلفی وجود دارند که بايد بنا به شرايط پرواز ايستگاه ها رو روی آنها تنطيم و تمرينات مربوطه را انجام
دهيد .وقتی کمی در پرواز و راديو پيشرفت کرديد ميتوانيد از سايتهای پرواز آنﻼين مثل  VATSIMاستفاده و توانائی راديوئی
خودرا در حالت واقعی ارتقا دهيد.

ترافيک پترن  :با انتخاب فرود گاه از پارکينگ فرکانس را روی گراند ست و با درخواست تاکسی به
ابتدای باند برويد  .حال با تغيير فرکانس به برج در خواست تيک آف کنيد  .پس از تيک آف درخواست
فرود با توقف کامل کنيد .پس از فرود برج از شما درخواست خروج از باند خواهد کرد  .پس از خروج
از باند فرکانس را روی گراند ست کرده و درخواست حرکت به گيت يا پارکينگ کنيد و مطابق
دستوری که گراند ميدهد مسير را تا مقصد دنبال کنيد تاکسی ويهای متوالی که بايد طی کنيد با حروف
الفبای متوالی و احتماﻻ شماره های آنها به شما گفته ميشود مثﻼ  Bravo-Alpha-Mikeيعنی ابتدا
وارد تاکسی وی  Bشويد سپس از  Bبه  Aوارد شويد و از  Aبه  Mو همين طور تا آخر .آپشنی در
منو وجود دارد که در تمرين های اول مسير را با فلش برای شما مشخص ميکند در تمرينهای بعدی
سعی کنيد بدون اين راهنمائی مسير صحيح را طی کنيد.

فرود از طريق لوکاﻻيزر  :به استفاده از لوکاﻻيزر برای فرود اصطﻼحا non precision approach
نيز گفته ميشود در اين حالت حرکت چپ و راست از طريق لوکاﻻيزر و حرکت عمودی روی گﻼيد
اسلوپ توسط چشم انجام ميشود ) .اگر حرکت عمودی نيز توسط تجهيزات هدايت شود به آن
 precision approachگفته ميشود که همان  ILSاست(
فرکانس لوکاﻻيزر را روی  NAVتنظيم و فرود را در شرايط مختلف تمرين کنيد.اين تمرين را ميتوانيد
در شرايط با ديد کم نيز تکرار کنيد.

در صورت استفاده از فلپ در هنگام فرود به سرعت مجاز هر فلپ توجه داشته باشيد.
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IFR flight with flight plan
پرواز  IFRيکی از جالبترين و لذت بخش ترين تمرينات پروازی است و برای اين که وارد مراحل جدی تر خلبانی بشويد از
ضروری ترن تمرينات ميباشد .اين نوع پرواز حتما بايد با  FLIGHT PLANانجام شود .بطور کلی پروازهای بين
شهری) ( CROSS COUNTRYچه  IFRو چه VFRنيازمند فﻼيت پلن است و شما قبل از پرواز بايد نقشه پرواز خود را به
کنترل هوائی اعﻼم کرده باشيد .
برای تهيه فﻼيت پلن از منوی  Navigationآپشن  Flight Plannerرا انتخاب و مبدا و مقصد را در آن وارد کنيد .سپس
گزينه  IFRرا انتخاب و نوع پلن را از گزينه ای مربوطه انتخاب کنيد برای هواپيمای سبک طبيعتا بايد گزينه Low Altitude
را انتخاب کنيد که ميتواند از طريق ايروی يا وی ا آر ويا مسير مستفيم جی پی اس باشد VOR .و ايرﻻين گزينه های حرفه ای
تری ميباشند .پس از آن فﻼيت پلن ساخته شده را پرينت و با رفتن به فرودگاه مبدا پرواز خود را با هدايت  ATCشروع و
دستورات  ATCرا مو به مو انجام دهيد بهتر است برای اين کار از اتوپايلوت استفاده کنيد تا مراحل بصورت دقيق تر انجام
شود .در طول مسير دستورات  ATCرا با فﻼيت پلنی که چاپ کرده و در مقابل خود داريد مقايسه و از يکسان بودن آنها
اطمينان حاصل کنيد .در طول پرواز ممکن است کنترلر بنا به مقتضيات و ضرورتها شما را موقتا از فﻼيت پلن موجود خارج
کند اما کليت پرواز شما بر اساس همان پلن ادامه خواهد داشت  .قبل ازشروع تقرب فرکانس  NAV1رو روی فرکانس ILS
باندی که قصد فرود روی آن راداريد تنظيم و زمانی که اجازه فعال کردن  ILSرا از  ATCدريافت کرديد کليد  APPروی
 MCPپنل را بزنيد اگر جهت و ارتفاع روی اتو پايلوت باشد سيستم کنترل  ILSبه موقع خود اين کليد ها را خاموش و هواپيما
را تا نزديک تاچ دان باند هدايت خواهد کرد .هنگام استفاده از  ILSحتما به  CATقابل استفاده در باند مربوطه توجه کنيد تا
بدانيد تا چه مرحله ای از گﻼيد اسلوپ ميتوانيد به  ILSمتکی باشيد .پس از آن بايد فرود را بصورت دستی و با ديد انجام دهيد.
پس از چند بار تمرين پروازهای  IFRرا در ديد صفر و همچنين شب انجام دهيد .در شرايط آب و هوائی ديد پائين کنترلر های
فرودگاه ها فقط اجازه پرواز  IFRرا به شما ميدهند .برای ديد صفر نياز به  ILS CATIIIخواهيد داشت.
سعی کنيد اين تمرين را در ديد صفر وبدون اتوپايلوت نيز انجام دهيد تا توانائی و مهارت شما در پرواز  IRافزايش يابد و ذهن
شما در ارتباط گيری با تجهيزات در پرواز بدون ديد مهارت ﻻزم را کسب کند.

VFR flight with flight plan
مطابق روش باﻻ از منوی مربوطه فﻼيت پلت خود از مبدا تا مقصد را با انتخاب روش  VFRايجاد و آنرا
پرينت کنيد  .حال پرواز خود را با در دست داشتن ای پلن و دقيقا مطابق آن شروع و ادامه دهيد از
ATCمطابق پروازهای معمولی VFRبايد در مراحل مختلف اجازه های ﻻزم را کسب کنيد در اين نوع
پرواز مسئوليت ناوبری به عهده خود شماست و  ATCجز در مراحل ﻻزم محدوديتی برای شما تعيين
نخواهد کرد  .بسته به اين که در چه فضای پروازی باشيد ) ( B C D E F Gمسئوليت  ATCدر
جدا نگه داشتن پروازها از برخورد با هم متفاوت خواهد بود  .پرواز  VFRدر فضای پروازی A
مجاز نميباشد.
تذکر  :برای اين که تمرينات اين کارت را انجام دهيد بايستی قبﻼ 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.
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