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 به نام خدا

 

این پرنده  172با سالم خدمت همه عالقمندان به علم هوانوردی امروز قصد داریم درباره هواپیمای سسنا  

 بسیار پرطرفدار آموزشی صحبت کنیم. قبل از شروع بحث اصلی خوب است درباره مشخصات فنی این 

 هواپیما بپردازیم:

 

 

 

172مشخصات فنی هواپیمای سسنا  
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 1-airspeed indicator: 

 

 

 

و  دنمایشگر سرعت معموال به صورت آنالوگ در دسترس خلبان قرار میگیر 172در هواپیمای سسنا 

میباشد.هم نات  آن واحد  

 

:در این نمایشگر چند نکته برای خلبانان این هواپیما ملزم به دانستن و اجراست  

 

که هرکدام از این کمان های نمایانگر وضعیت وداین نمایشگر شامل سه کمان سبز و سفید و زرد میش-1  

:های مختلفی است   

 

 کمان سبز)1( نمایشگر سرعت نرمال شما در حین پرواز میباشد

 

 کمان سفید)2(: نمایشگر سرعت فول فلپ)فلپ ها به طور کامل پایین باشند( شما در حین پرواز میباشد
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محدوده ای که دور موتور و سرعت هواپیما بیش از حد معمول توان موتور است.(3) کمان زرد  

 

در زمانی که در شرایط جوی نامساعد درحال پرواز هستیدتوجه:   

 

رعت شما در محدوده زرد برود. درغیر این صورت سالمت موتور دچار مشکل جدی نباید نمایشکر س  

.میشود  

 

  

2-Attitude indicator: 

 

 

 

شما نسبت به سطح  تیوضع شیو کاربرد آن نما شودیم افتی ماهایابزار در همه هواپ نای  

  زانیمتفاوت هست(و م سطح افق با هوپیماهای غربی یروس یماهایافق )البته در هواپ

درجه تقسیم شده و  15های ضخیم سفید رنگ با اختالف فاصله های که خط  گردش شما هست هیزاو

 زاویه رولینگ را به خلبان نشان میدهد.
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وجود دارد.ست کردن عقربه قرمز رنگ با خط افق  یبرا یچرخان چیپ شگرینما نیا نییقسمت پا در  

 

  گویجان خلبان را حفظ و اورا از ورت یحت تواندیم یشکار یماهایابزار درهواپ نیتوجه:ا

.شدن نجات دهد  

 

 

 3-heading indicator: 

 

 

 

به ناوبری به صورت آنالوگ  آنین ابزار در واقع زاویه هدینگ شما رو نمایش میده و از کاربرد های ا

اشاره کرد میتوانو اپروچ کردن   

 

دکاربرد خودش رو دار امکه هرکدددر قسمت پایین سمت چپ و راست دو پیچ چرخان وجود دار  
 

.پیچ سمت چپ:این پیچ در واقع زاویه هدینگ شما رو تنظیم میکنه  

 پیچ سمت راست: تنظیم مارکر وی پوینت مورد نظر برای استفاده از سیستم خلبان خودکار
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 توجه: قبل از پرواز و تیکاف و حین پرواز باید این نمایشگر توسط پیچ سمت چپ ست 

اس هواپیما به درستی کار کند.-ال-و آی تا سیستم ناوبری ودبش  

 

3-turn coordinator:  

 

 

 

این ابزار به خلبان کمک میکند تا زاویه گردش و همچین زمانی که هواپیما یک دور کامل 

 میزند را محاسبه کند

 

 4 است که در ساعت LوR این ابزار شامل دو بخش است که بخش باال شامل دو سوزن سفید

 درجه را 360شما قرار دارد و با آن میتوانید میزان شدت گردش و یک دور  8و 

 

قرار گیرد بدین معنی (R or L) 4یا  8محاسبه کنید به طوری که اگر نشاگر شما روی ساعت

 درجه میزند 360است که هواپیمای شما در طی دو دقیقه یک دور کامل

 

 عمودی توصیف میکند بدین معنا که اگر پدالابزار پایینی وضعیت شما را نسبت به محور 

RUDDERیا همان باله عمودی را به سمت راست یا چپ فشار دهید به طور همزمان این 

 

 ابزار وضعیت شما را در هوا و در زمین نشان میدهد)نقطه مشکی رنگ(
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4-altimeter: 

 

 

 

  ج نام دارد که ارتفاع شما راهمان طور که از اسمش پیداست این ابزار آلتیمتر یا ارتفاع سن

 هدبر حسب فشار بارومتریک نشان مید
 در ارتفاع سنج های آنالوگ عقربه ساعت شمار ارتفاع شما را برحسب هزار پا و عقربه 

 دع شما را بر حسب صد پا نشان میدهدقیقه شمار ارتفا

 

 وسط پیچ چرخان توجه: قبل از پرواز با هواپیما بایستی بر اساس فشار منطقه مورد نظر ت

که در پایین سمت چپ نشانگر قرار دارد ارتفاع سنج را کالیبره)تنظیم(کنید تا ارتفاع سنج به 

 .طور صحیح کار کند

 

 در هواپیما های نسل دو به بعد سعی بر این بود که آلتیمتر ها بر اساس   نکته جنگنده پسند:

 ساطع کردن امواج الکترو مغناطیس امواج رادیویی کار کنند که امروزه اکثر جنگنده ها با

 های فشاری است میسنجندج ارتفاع مورد نظر را که دقیق تر از ارتفاع سن 
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5-vertical speed indicator: 

 

 

 

 

این ابزار عمدتا برای بررسی میزان نرخ صعود و نزول هواپیما استفاده میشود که هواپیما 

 سمت پایینبه سمت باال درحال شتاب گرفتن است یا به 

 

برود نشان دهنده این است که درحال اوج گرفتن (UP)اگر عقربه مورد نظر به سمت باال

 برود نشانگر این است که در حال نزول(DN or down)هستیم و اگر عقربه به سمت پایین

 

 هستیم.)در هواپیماهای شکاری برای اگاه شدن خلبان از اینکه زیاد از حد استیک را نکشد 

 به خطر نیاندازد نیز کاربرد دارد( black outیا  Red outدر اثر  مبارک خود راتا جان 
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6-chronometer: 

 

 

 

 :مثل هر هواپیمای دیگری این هواپیما هم مجهز به کرنومتر هست که این سیستم به چند بخش تقسیم میشه

 

UT:مخفف کلمه universal time  میدههست که ساعت جهانی رو به خلبان نمایش 

 

FT:در این حالت کرنومتر به شما مدت زمان پرواز را نمایش میدهد که برای ست کردن این حالت کافی 

 تغییر داده و سپس با فشردن دکمهFT وضعیت کرنومتر را بهSELECT است که با دکمه 

 CONTROLمیتوان این سیستم را فعال نمود 

 

ET:مخفف کلمه ELAPSED TIMEپری شده حین پرواز میباشدهست که به معنی زمان س 

 

 دکمه ای در قسمت باالیی کرنومتر قرار دارد که برای تغییر وضعیت نمایشگر باال استفاده میشود که 

 .میتوان دو وضعیت دمای بیرون کابین و ولتاژ ورودی را انتخاب کرد

 



C172 cockpit over view Alifighter 

 

7-fuel: 

 

 

 

 برخالف سایر هواپیماهای آموزشی مدرن به صورت آنالوگ هست  172نمایشگر سوخت هواپیمای سسنا

 و این نمایشگر به دو قسمت تانک چپ و راست تقسیم شده که میزان سوخت موجود در هر دو تانک را 

 .بر حسب گالن را نشان میدهد

 

 

 8-exast gas temperature and fuel flow: 
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 !ابزار به زبان فارسی میشود دمای خروجی اگزوز و میزان جریان سوخت در سیستم هواپیماترجمه این 

 

 به علت زیاد بودن مطلب درباره این ابزار مطلب را به دو بخش تفسیم میکنیم

 

 :exhaust gas temperatureبخش اول

 

 این ابزار میزان دمای گاز خروجی از اگزوز هواپیما را نشان میدهد

 

گر که در سمت چپ قرار دارد دما را به نسبت میزان سوخت ورودی توسط مخلوط کننده)در این نشان

 ادامه توضیح خواهم داد(متغیر است

 

اگر مخلوط کننده در حالت ماکسیمم باشد طبعا میزان سوخت ورودی و دمای گاز خروجی از اگزوز 

 بیشتر خواهد بود

 

زم است خلبان سوزن قرمز را با استفاده از پیچ حال برای مصرف بهینه و کارکرد مطلوب موتور ال

 چرخان در سمت چپ در حالت وسط قرار دهد تا دمای خروجی از ان حد باالتر
 نرود

 

 :fuel flow:بخش دوم

 میزان سوخت ورودی به موتور هواپیمارا نشان میدهد که واحد اندازه گیری آن گالن در ساعت است

 

ه گاز( به طور همزمان میزان سوخت و دما را به طور لحظه ای توجه: این دو نشانگر با تراتل)دست

 نشان میدهند

 

 

 پایان پارت سوم

 

 9-Oil temperature and pressure: 
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 این ابزار وظیفه نشان دادن دما و فشار روغن موجود در موتور و سیستم های هیدرولیک هواپیما را بر

 عهده دارد که هر دو نشانگر دارای توضیحات و نکات خاصی است که به آن ها خواهیم پرداخت: 

 این ابزار دمای روغن موجود در سیستم های هیدرولیک و هواگرد را نشان میدهد که نشانگر سمت چپ:

 رنهایت درجه فا 245تا  100 واحد اندازه گیری آن فارنهایت است و محدوده نرمال کاکرد این سیستم 

 میباشد. اگر دمای روغن کمتر از این محدوده باشد نشانگر وجود ایراد فنی

 باال و این زنگ خطری برای (1ام()-پی -آردر موتور در اثر پرواز طوالنی مدت با دور موتور) 

 سالمت موتور هواپیمای شما خواهد بود.)یکی از نشانه های این زمینه افت فشار روغن میباشد( 

 آی نشان میدهد که میزان نرمال آن -اس-نشانگر سمت راست میزان فشار روغن شما را برحسب پی

 آی میباشد. اما اگر نشانگر فشار روغن عددی زیر این مقدار نرمال باشد میتواند به -اس-پی 90تا50

 دیدگی آن  معنای ناکافی بودن میزان روغن در هواپیما یا وجود نشتی در بخشی از موتور به علت آسیب

 باشد. اما اگر نشانگر عددی بیشتر از نرمال را نشان بدهد میتوناد به معنای قرار گیری هواپیما درمنطقه 

 سرد یا استفاده از روغن بسیار غلیظ تر از حد استاندارد و یا سایش و آسیب دیدگی موتور میتوان از 

 عوامل باال بودن فشار روغن اشاره نمود.
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10-VAcuum pressure and battery ammeter: 

 

 

 منظور قبل از اینکه درباره این ابزار توضیح بدهیم الزم است کمی بر روی معنی این ابزار تمرکز کنیم.

 دقیق این لغت تمامی ابزار هایی است که با استفاده از لوله پیتوت کار میکنند که این ابزار ها عبارتند  

 میباشد)شکل زیر( از: افق سنج نشانگر هدینگ و...
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 محدوده نرمال کارکرد این ابزار کمان سبز رنگ میباشد 

 توجه: یکی از عوامل متوجه افت فشار وکیوم در نشانگر یخ زدگی لوله پیتوت میباشد که در این صورت

باید با استفاده سوییچ گرمکن لوله پیتوت در هوای سرد از یخزدگی آن جلوگیری کند    

  

 ابزار بعدی آمپرمتر است که میزان جریان برق ورودی به هواپیما را نشان میدهداگر عقربه آمپرمتر 

 هواپیما روی قسمت مثبت باشد به معنی شارز بودن باتری شما و اگر روی قسمت منفی قرار بگیرد به 

.بودن باتری شماست یمعنی خال  

 

های شکاری نیازی به اتصال منبع برق توسط کرو برخالف هواپیما 172سسناجنگنده پسند: درهواپیمای   

 زمینی ندارد و به صورت مستقل با باتری و دینام موجود در موتور خود کار میکند اما سیستم استارت 

  (3)و پس از آن منبع هوا (2)سرد هواپیماهای شکاری به گونه ای است که ابتدا باید منبع برق هواپیما

 توسط کرو زمینی متصل و پس از روشن کردن ژنراتور ها و استارت مستقل موتور از هواپیما جدا شود 

 از این روند بی نیاز است. 172در صورتی که هواپیمای سسنا

 

  11-propeller RPM and Hobbs meter: 
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 این ابزار در حقیقت دور موتور هواپیما را نشان میدهد که همزمان با کشیدن دماغه هواپیما به سمت 

 پایین و یا با افزودن تراتل)دسته گاز(به تبع دور موتور نیز باال خواهد رفت. محدوده نرمال دور موتور 

میباشد و در اثر باال رفتن دور موتور از محدوده مشخص شده سیلندر های موتور 100* 25تا20بین  

 هواپیما دچار رسوب و خوردگی و درنهایت دچار آسیب دیدگی موتور هواپیما در طوالنی مدت خواهد 

 شد.

 

»و در نهایت نشانگر بعدی  Hobbs meterهست که زیر دور سنج موتور     

وظیفه آن ثبت مدت زمان کارکرد موتور از زمان استارت تا خاموش کردن آن است قرار دارد و  

 

شاید ذهن برخی درگیر این دوکلمه منبع هوا و منبع قدرت باشه. برای رفع ابهام اندکی به این بحث 

 خواهیم پرداخت:

به زیر بدنه هواپیما توسط  cold startمنبع هوا کمپرسوری است که برای استارت هواپیما به صورت

 کرو زمینی وصل میشود

 هر هواپیمای بر پایه جت برای استارت ابتدا برای روشن ژنراتور و نهایتا استارت یرد نیاز به برق دارد 

  که کرو زمینی با وصل کردن منبع برق این نیاز هواپیما را براورده میکنند

 

 هواپیمای مسافربرینمونه از منبع برق اولیه برای استارت 
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 منبع هوای اولیه برای استارت هواپیمای مسافربری

 

 12-VOR1/ILS Receiver: 

  

 

 

بر دو پایه استوار c172 قبل از اینکه به تشریح این ابزار بپردازیم باید بگویم که سیستم ناوبری هواپیمای

 به مقصد خود برسد اما سیستم به خلبان کمک میکند تا NAV(Navigation) و سیستمGPS است. سیستم

 آنالوگ این هواپیما دقت کافی را برای ناوبری ندارد و امروزه در اکثر 
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 هواپیماهای تجاری و نظامی و حتی آموزشی این سیستم منسوخ شده و به

 

 :خلبانان آموزش داده نمیشود حال برویم سراغ اصل مطلب یعنی تشریح و نحوه کاکرد این سیستم

 

 از شکل پیداست دو خط عمود بر هم را مشاهده میکنیم که همین دوخط میتواند مارا به همانطور که

 مقصد اصلی مان برساند. در ابتدا خلبان با استفاده از نقشه کد محل مقصد 

 

 را بر طبق آن کد ست میکند حال VOR مورد نظر را در سامانه ناوبری دیجیتال وارد کرده و پس از آن

 خلبان با استفاده از جهت  شده این دوخط عمود وضعیت های مختلفی پیدا کرده وبر اساس کد ثبت 

 طبق همین ابزار باید این دو خط را بر هم روی حالت عمود نگه دارد  بر یابی

 به دیگر سخن در راستا و در جهت باند مقصد قرار گیرداگر محور عمودی سمت راست قرار کرفت 

 ت قرار دارد و اگر محور عمودی در سمت چپ قرار گرفت بدان یعنی باند مقصد شما در سمت راس

 معنی است که باند فرودگاه در سمت چپ شما قرار دارد در سمت پایین این ابزار مستطیل هاشور خورده 

 شماست که با ابزار تغییر وضعیت ناوبری که در آینده به آن VOR را میبینید که همان نشانگر وضعیت

 اما در سمت راست این نشانگر حفره ای مستطیل شکل وجود .ن را تغییر دادآ انتواشاره خواهم کرد می

 هواپیما که در حالت فعال یا غیر فعال را به خلبان نشان OBSدارد که این حفره نشان دهنده وضعیت 

 میدهد.

 

  

13-VOR 2 / Receiver: 
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در پارت ) G340 منتها این رسیور با سامانهرا انجام میدهد اما این VOR1 این ابزار در حقیقت همان کار

 را انجام میدهد ولی میتواند ای VOR1 های بعدی خواهم گفت(ست میشود ولی در مجموع همان کار

قابلیت را به خلبان بدهد که دو نقطه را به عنوان مقاصد دیگز خود در سیستم ثبت کند)برای پرواز های 

 چند مقصدی(

 

 ضیحات به صورت تخصصی نیست و بسیار ساده و به زبان خودمانی گفته دوستان دقت کنند که این تو

 .شده تا افراد بیشتری بتواند این مطلب را بخوانند

 

14-ADF(Automatic direction finer): 

 

 

 
 

 

 به ساده ترین شکل میتوان گفت که این ابزار هم یک ابزار ناوبری قدیمی به شمار میرود که اکثرا در

که  NDBهواپیماهای جدید منسوخ شده ولی مختصر و مفید میتوان گفت که این سیستم توسط سامانه 

ارسال میکند و هواپیمای مورد نظر با sense).وloopسیگنال هایی را به سمت آنتن های هواپیما)آنتن

 دریافت میتواند ناوبری خود را انجام دهد
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باید نزدیکترین ایستگاه رادیویی را در نقشه پیدا کرده و کد آن را خلبان برای استفاده از این سیستم ابتدا 

 در رادیو رسیور )در آینده نزدیک بهش میرسیم(وارد کرده و ناگهان به طور

 

به سمت ایستگاه مورد نظر هم جهت میشود و شما میتوانید با ابزار هدینگ موجود  افقیخودکار از حالت 

 TACANتقریبا مثل سیستم دهید یک شده و عملیات ناوبری خود را انجامدر این سامانه به آن ایستگاه نزد

 .در تامکت

 

میباشد که در حقیقت یک فرستنده ی (Non directional beacon) چیست: مخفف کلمه NDB حال

 رادیویی ساده است که حاوی اطالعات غیر هوانوردی مثال تجاری یا هر منبع رادیویی حاوی پهنای باند 

  بیان میکندهماهنگ شده و مووقعیت شما را ADF د که در این سیستم ناوبری بامناسب باش

 

 

 
 در نقشه های هوانوردیNDBعالمت ایستگاه های

 

 

16-audio switching panel: 
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 که هرکدام از این حروف معانی متفاوت با فرکانس های متفاوتی O-M-I: چراغ های هشداری شماره یک

 هست که به معنی این دو چراغ میپردازیم:Iو Oاست که مهم ترین آن دو چراغ 

 

 با صدای بوق ILSو NDB: این چرا به هنگام انجام عملیات ناوبری نظیر ست کردن هواپیما با Oچراغ

 ممتد و چشمک زن تا مدتی ادامه پیدا میکند.

 به انتهای باند هستید که این چراغ با : این چراغ زمانی روشن میشود که شما درحال نزدیک شدن Iچراغ

 فرکانسی متفاوت از فرکانش چراغ آبی به صورت ممتد و چشمک زن روشن میشود.

 :تنظیم ناب های ورودی صداشماره دو

 COM2وCOM1:انتخاب صدای ورودی شماره سه

 که به صورت مورس کد در هدست خلبان پخش میشود.ADFوNAV:انتخاب صدای شماره چهار

 :ورودی کابل هدست یا میکروفون.پنج شماره

 

17-GNS530  
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 میباشد.Garmin navigation systemاین ابزار مغز متفکر هواپیما به شمار میرود که مخفف کلمه

 

 هاVORکد ها برای ست کردن VLOCتنظیم وضعیت -1

 VORکد برای تایید آن در VLOCبه صورت دستی و انتخاب VLOCتنظیم کد -2

 GPSو NAVتغییر وضعیت ناوبری هواپیما از دوحالت -3

 OBSدکمه تنظیم و اعمال-4

 )کاربرد خاصی ندارد(MSGدکمه -5

هست که با استفاده از ان میتوان وی پونت ها و نقاط اپروچ و Flight planکه مخفف کلمهFPLدکمه -6

 ورودی ها و تنظیم فرودگاه مبدا و مقصد را انجام داد

 هست FPLمل دکمهکه مکVNAVدکمه-7

 برای انتخاب و وارد کردن کد وی پوینت مورد نظر و همچنین دمکه مکمل دو دکمه باالPROCدکمه -8

 و نقشه ها پیچ چرخان برای انتخاب یا تغییر وضعیت و کد ها-9

 دکمه تایید در این هواپیماست-10

 برای پاک کردن برنامه پرواز یا اعداد استفاده میشود-11

 دکمه منو اصلی -12

 دکمه مکمل دکمه ناوبری-13

 برای زوم کردن بر روی نقشه استفاده میشود-14

 

 

18-GNS430: 
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 کار میکند و برای ست کردن وی پوینت ها و یا اپروچ پوینت GNS530این سامانه هم عینا مانند سامانه 

 های متوالی در چندین پرواز استفاده میشود.

 

19-autopilot panel: 

 

 

 

 یکی از سیستم های مورد عالقه بنده در این هواپیما همین سیستم هست که به توضیح آن میپردازم:
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هست که به محض فشردن این دکمه هواپیما در همان وضعیتی که autopilot:مخفف کلمه APدکمه

ابزار استیک و در هواپیماهای شکاری به این yokeاستیک )در هواپیماهای مسافر بری به استیک

 میگوییم(قرار دارد قفل میشود.

 

 :اگر یادتان باشد در قسمت هدینگ گفتیم که سوزن قرمز برای سیستم خلبان خودکار استفاده HDGدکمه

 میشود که دقیقا با توجه به زاویه هدینگ انتخاب شده توسط خلبان و فشردن این دکمه هواپیما به سمت این

 زاویه حرکت کند. 

 

کار میکند و به سمت نقطه مورد  VORن دکمه با توجه به زاویه وی پونت مورد نظر در ای:NAVدکمه

 نظر حرکت میکند.

این دکمه به صورت خودکار هواپیما را به سمت فرودگاه انتخاب شده اپروچ میکند) تجربه :APRدکمه

 سخصی من میگوید که دکمه جالبی برای لندینگ نیست(

 .در خلبان خودکار استفاده میشودAPRدکمه :به هنگام استفاده از REVدکمه

 .: ارتفاع هواپیمای شما را حفظ میکندALTدکمه

 .: سرعت عمودی شما را با توجه به پیچ چرخان سمت راست حفظ میکندVSدکمه
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 :c172سوییچ های هواپیمای

 

 

 

 سوییچ مگنت استارت/ برای استارت هواپیما-1

 

2-master altimeter and battery switchسوییچ وصل جریان های برق: 

 

3-fuel pump این پمپ به صورت الکتریکی کار میکند و قبل از استارت و فعال شدن سیستم پمپ :

 مکانیکی و یا هنگام از کار افتادن پمپ مکانیکی از این سوییچ استفاده میشود.

 

4-rotating beacon این سوییچ بیکن:ADF.را فعال میکند 

 

5-landing light 
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6-taxi light 

 

7-navigation light 

 

8-Strobe light 

 

9-pitot HEAT:  سوییچ گرمکن لوله پیتوت برای جلوگیری از یخ زدگی 

 

 تل و میکسچر:اسیستم تر

 

 

 

اهرم سمت راست میکسچر سوخت و هوا هست یعنی وقتی خلبان این اهرم تا آخر هل دهد نسبت سوخت 

 افزایش و در نتیجه سوخت با غلظت بیشتری وارد موتور میشود.و هوای ورودی بسیار 

 اهرم مشکی رنگ هم تراتل یا دسته گاز هست که برای افزایش یا کاهش سرعت استفاده میشود.
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 سلکتور تانکر سمت چپ و راست:

 

 

 اهرمی در مرکز قرار دارد که با قرار دادن آن به سمت راست یا چپ هواپیما فقط از یک تانکر تغذیه 

 میکند )در مواقع اضطراری مانند سوراخ شدن یکی از تانکر های بال(در غیر این صورت با قرار

 گرفتن اهرم در مرکز هواپیما از هر دو تانکر تغذیه سوختی انجام میدهد. 

 دکمه ای قرمز میبینیم که برای قطع سوخترسانی هواپیما استفاده میشود یعنی با فشردن این  یتو در نها 

 دکمه سوختی به موتور ها از تانکر منتقل نمیشود.

 

Annunciator Panel 

 

L Low fuel R)چراغ کم بودن میزان بنزین هواپیما)چراغ بنزین خودمون : 
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Oil PRESSاین چراغ زوشن میشود که فشار روغن کم باشد که از علل آن میتوان به کم بودن  :زمانی

 روغن یا وجود عیب در سیستم پمپاژ روغن اشاره نمود.

 

L VAC R این چراغ نشان دهنده کم بودن فشار وکیوم در هواپیماست که از علل آن میتوان به خرابی : 

 پمپ وکیوم اشاره کرد که میتواند بر ابزار های هواپیما مانند سرعت سنج افق سنج ارتفاع سنج و... تاثیر 

 گذار باشد.

 

VOLTsولتاژ برق ورودی پایین است که از علل آن میتوان به خالی شدن باتری هواپیما اشاره نمود: 

 

 

 به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست...

 

 ات و خوشحالی بنده است که این مطلب را به صورت کامل مطالعه نمودید.باعث مباه

صفحه بسیار زحمت کشیده شده پس به رسم شفقت از هرگونه کپی  26برای گرداوری این مطلب در قالب

 برداری جدا خودداری نمایید.

 

 ارادتمند شما...

 محمد علی منصوری
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