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دستورالعمل مربوط به السامات عملیات پروازی در شرایط ناوبری )(RNAV
Commercial Air Transport
مقدمه:

تا تَجِ تِ پیششفت سیستن ّای ًاٍتشی  ،خصَصاً تکاسگیشی گستشدُ اص سیستن ّای ًاٍتشی هاَّاسُ ای دس ٍساای پشًاذُ ٍ
تخشْای هختلف پشٍاصی هاًٌذ ً ٍ Landing ٍ Approach ، Enrouteیاض دس سیساتن ّاای ًااٍتشی فشٍدگااّی  ،دس ایاي
دستَسالعو تالش گشدیذُ است تا تِ اسائِ الضاهات اٍلیِ  ،سًٍذ ّواٌّگ ٍ یکسااًی دس تهْیاض ٍ تکااسگیشی ًاَت ٍ تعاذاد
سیستن ًاٍتشی هَسد ًظش  ،ایهاد گشدد.
استفادُ اص سیستن ّای ًاٍتشی ٍ هاَّاسُ ای توٌظَس پشٍاص دس ششایط ٍ هحایط ّاای ًااٍتشی  ، RNAVتشاساا
 ٍ Performance- based NAV manual ، DOC 9613تشاسا
کشَس ٍ تشاسا

هٌاذسجات

ًاَت ٍسایلِ پشًاذُ ٍ شاشایط ًااٍتشی صهیٌای ّاش

هٌذسجات دس سِ گشٍُ لشاس هی گیشًذ:

 - 1استفادُ اص سیستن ّای کوک ّای ًاٍتشی صهیٌی ٍ تشاسا

سٍش .DME – DME

- 2استفادُ اص سیستن ّای ًاٍتشی ٍ پشداصش گشّای کاهپیَتشی ًصة شذُ دس داخ َّاپیوا.
- 3استفادُ اص سیستن ّای هذیشیت ًاٍتشی ٍ سیستن ّای ًاٍتشی هاَّاسُ ای.
ششکت ّای َّاپیوائی هَظف ّستٌذ تا اسصیاتی اهکاًات فشٍدگاّْا ٍ دستگاّْای ًااٍتشی صهیٌای هَجاَد ٍ ًیاض اهکاًاات
ًاٍتشی ٍسای پشًذُ خَد  ،تا استفادُ اص یکی اص سِ هکاًیضم فَق  ،الذام تِ تهْیض ٍ تکااسگیشی سیساتن ّاای ًااٍتشی هاَسد
لضٍم ًوَدُ  ،تا اخز تأییذّای الصم اص هشاجع ریصالح  ،تماضای پشٍاص دس ششایط ًاٍتشی  RNAVهَسد ًظش سا اسائِ دٌّذ.

تذیْی است دس ایي ساستا  ،استفادُ اص همشسات هصَب سایش ساصهاًْای َّاپیوائی کشَسی ٍ تاا تأییاذ ًْاایی ایاي سااصهاى ،
ههاص خَاّذ تَد.
دسج ایي سیستن ّا دس کتة فٌی ٍ عولیاتی ٍ تشٍص تَدى دستَسالعو  ، MELاص سایش ششایط عولیاتی شذى ٍسیلِ پشًاذُ دس
هحیط  RNAVهَسد تماضا خَاّذ تَد.
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