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    Εισαγωγή

 Η δημοσίευση αυτή έχει προσαρμοστεί πάνω στο άρθρο ΄΄Χρησιμοποιώντας το GPS'' 
που υπάρχει στο κέντρο εκπαίδευσης του FSX ''Using the GPS  Learning Centre''
 και η οποία βασίζεται στο άρθρο Garmin GPS 500, Οδηγός Pilot και Εγχειρίδιο Αναφοράς, που 
δημοσιεύτηκαν από την Garmin Corporation και προσαρμόστηκε για χρήση με το Flight Simulator. 
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει μια ολοκληρωμένη εξήγηση των δεκτών Garmin GPS 500                  
και GPSMAP 295 GPS και εξηγεί τη λειτουργία και το χειρισμό σε κάθε οθόνη GPS
και στις σελίδες του, ''page''. Αν αξιοποιηθεί πλήρως, το GPS μπορεί να εκτελέσει λίγο πολύ 
όλα τα χαρακτηριστικά μιας οριζόντιας πλοήγησης ενός υπολογιστή διαχείρισης πτήσης (FMC)  
και μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το ρεαλισμό της πτήσης. Υπάρχει μια κίνηση από τις αρχές    
για να αντικαταστήσει σταδιακά την VOR πλοήγηση με το GPS. Η συζήτηση για το θέμα αυτό 
φαίνεται να είναι ένα καυτό θέμα σε πολλά φόρουμ. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι στο εγγύς 
μέλλον τόσο το VOR όσο και το και σύστημα πλοήγησης GPS θα έχουν τη θέση τους στον τομέα 
της πλοήγησης στις αερομεταφορές: 

   Το GPS είναι καλύτερο σύστημα για πλοήγηση σε μεγάλο υψόμετρο, μεγάλης εμβέλειας    
(πάνω από το νερό) πλοήγηση.

    Το VOR είναι καλύτερο σύστημα για πλοήγηση σε χαμηλό υψόμετρο, μεσαία και μικρής 
εμβέλειας (πάνω από το έδαφος) πλοήγηση.

    Οι VOR διαδρομές είναι πιο τυποποιημένες για να ενισχυθεί η ασφάλεια των χρηστών             
σε υψηλή πυκνότητα της κυκλοφορίας.
 

    Τι είναι το GPS

 Το GPS ή παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης, είναι ένα δίκτυο από 24 δορυφόρους                
που μεταδίδει κωδικοποιημένα δεδομένα, που οι δέκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να 
καθορίσουν τη θέση τους στη γη. Το GPS αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ     
κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου για να βελτιώσει την ακρίβεια των Polaris πυραύλων      
που εκτοξεύονταν από τα υποβρύχια. Έχει επεκταθεί για πολιτική χρήση και έχει γίνει το βασικό 
μέσο της παγκόσμιας πλοήγησης για τα αεροσκάφη, τα σκάφη, τα πλοία, πεζοπόρους, οχήματα   
και άλλα.
 Οι δέκτες GPS είναι καταπληκτικά κομμάτια της τεχνολογίας, και γίνονται όλο και πιο εξελιγμένα 
κάθε χρόνο. Οι δέκτες καθορίζουν τη θέση στο χώρο, από τον υπολογισμό των αποστάσεων             
- σε πολλούς δορυφόρους - που χρησιμοποιούν οι χρόνοι ταξιδίου του σήματος από τους 
δορυφόρους στο δέκτη. Πληροφορίες από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους είναι απαραίτητες   
για να πάρει την ακριβή θέση, σύμφωνα με τις παραμέτρους ακριβείας του συστήματος GPS,     
συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών στην ισχύ του σήματος, την ατμοσφαιρική παρεμβολή, 
και  άλλους παράγοντες.
 
 



 Για να βελτιωθεί η ακρίβεια του GPS και η κάλυψη, η Wide Area
Augmentation Υπηρεσία (WASS), ένα σύστημα βελτίωσης που
βασίζονται σε δορυφόρους χρησιμοποιούνται από την αμερικανική
Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) έχει αναπτυχθεί
για την πολιτική αεροπορία. 
Η WASS είναι ένα εξαιρετικά ακριβές σύστημα που παρέχει
διορθώσεις σφαλμάτων για το συνολικό σύστημα GPS                   
και των σχετικών δεκτών. Η WAAS παρέχει υπηρεσίες για όλες
τις κατηγορίες των αεροσκαφών σε όλες τις φάσεις της πτήσης,
συμπεριλαμβανομένης της εν πορεία πλοηγήσεις, αναχωρήσεις
από  αεροδρόμιο, και αφίξεις προς το αεροδρόμιο.
Αυτό περιλαμβάνει κάθετα κατευθυνόμενες προσεγγίσεις προσγείωσης σε ενόργανες 
μετεωρολογικές συνθήκες.

    Τι μπορώ να κάνω με ένα δέκτη GPS;

 Ένας δέκτης GPS με πολλά κουμπιά και πολύχρωμη οθόνη μπορεί να μοιάζει τρομακτικός,
αλλά δεν υπάρχει τίποτα να φοβάστε - είναι απλά ένας υπολογιστής που σας παρέχει            
(σε εσάς ή στον αυτόματο πιλότο) πληροφορίες. Και όπως συμβαίνει με τους 
περισσότερους υπολογιστές, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε πώς να κάνουμε τα πάντα για να
το χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά. Με την ανάγνωση αυτού του άρθρου, 
τον πειραματισμό και την εξάσκηση θα κυριαρχήσουμε στο GPS σε χρόνο μηδέν. 
Πετάξτε με ένα δέκτη GPS μία φορά, και είναι δύσκολο να γυρίσετε πίσω.
 Οι συσκευές GPS στο Flight Simulator μπορεί να σας βοηθήσουν:

     Καθορίστε που βρίσκεστε.
     Καθορίστε που είναι ο προορισμός σας.
     Καθορίστε πώς να πάτε από την τρέχουσα θέση σας προς τον προορισμό σας.
     Δείτε μια γραφική απεικόνιση του εδάφους.
     Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα Αεροδρόμια, Διασταυρώσεις, NDBs και  VORs.
     Εντοπίστε το πλησιέστερο Αεροδρόμιο, Διασταύρωση, NDB, VOR, ή τον Εναέριο 
χώρο.
     Προχωρήστε άμεσα σε κάθε Αεροδρόμιο, Διασταύρωση, NDB ή VOR.
     Ακολουθήστε μια VFR ή ένα σχέδιο πτήσης IFR.
     Πετάξτε με ενόργανες διαδικασίες.
     Να γνωρίζετε τα όρια του εναέριου χώρου στην περιοχή σας.
 
                                                                   



    GPS

    GPS γράφημα



 Τα αεροσκάφοι του Flight Simulator που είναι εξοπλισμένα με το πάνελ GPS        
του δέκτη Garmin GPS 500.

     Airbus A321
     Boeing 737-800
     Boeing 747-400
     Beechcraft Baron 58
     Beechcraft King Air 350
     Bombardier Canadair Challenger (CRJ700)
     Bombardier Learjet 45
     Cessna Skyhawk SP Μοντέλο 172
     Maule M7 260C
     Mooney M20M "Bravo" 
                                                 

                               Garmin GPS 500  πριν τον προγραμματισμό.

 



 Τα αεροσκάφοι  του Flight Simulator που είναι εξοπλισμένα με το φορητό δέκτη 
Garmin GPSMAP 295 GPS:
 

    AirCreation 582SL Buggy 
Ultralight 
    Bell 206B JetRanger III 
    de Havilland DHC2 Beaver 
    DG 808S Competition Sailplane
    Douglas DC–3 

  Extra 300S 
  Grumman G21A Goose 
   Piper J–3C–65 Cub 
  Robinson R22 Beta II 

                                           Garmin GPSMAP 295 in Flight Simulator 
                                     

                                                 



                                        GPS Garmin 530 γράφημα

   



    GPS Βασικές αρχές

 Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των GPS στο Flight Simulator, 
είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του δέκτη. 
Αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε αυτό το τμήμα, και θα είστε καλύτερα       
προετοιμασμένοι για τις λεπτομέρειες που ακολουθούν.

    Εμφάνιση του δέκτη GPS 

 Το Flight Simulator εμφανίζει τη μονάδα GPS σε ένα ''pop-up'' παράθυρο στην κορυφή 
του κεντρικού ταμπλό. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας είτε το ποντίκι          
ή το πληκτρολόγιο, και μπορείτε να το μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθος,                              
και να το αποσυνδέστε, ακριβώς όπως και κάθε άλλο παράθυρο του Flight Simulator. 

    Για να εμφανίσετε το GPS κατά τη διάρκεια πτήσης σε ένα αεροσκάφος:

     Κάντε κλικ στο εικονίδιο GPS
στον κεντρικό πίνακα
      ή-
     Πιέστε SHIFT + 3 
      ή-
     Στο μενού Views, Instrument Panel και επιλέξτε GPS.

    Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους του παραθύρου GPS
 Μπορείτε να μετακινήσετε το παράθυρο GPS οπουδήποτε στην οθόνη και να αλλάξετε 
το μέγεθος σε αυτό. Απλά κάντε κλικ και σύρετε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενσωματώσετε 
αποτελεσματικά το παράθυρο GPS στον κύριο πίνακα, όπως φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα.
 Αν λειτουργούν δύο οθόνες, μπορείτε να επιλέξετε να έχετε τη μονάδα GPS στη δεύτερη οθόνη.   
Για να μετακινήσετε το παράθυρο GPS σε άλλη οθόνη, κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο, κάντε κλικ 
στην επιλογή «Undock window» για το αναδυόμενο παράθυρο και σύρετε το στην άλλη οθόνη.

    
 



    Χρησιμοποιώντας το  Mouse (Ποντίκι)
 Το GPS λειτουργεί με τη χρήση κουμπιών και διακοπτών. Για να χειριστείτε                      
τα κουμπιά και τους διακόπτες στη συσκευή GPS, χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας     
ακριβώς όπως θα χρησιμοποιήσετε το χέρι σας σε ένα πραγματικό πιλοτήριο.

    Χρησιμοποιώντας το GPSMAP 295 

 Το GPS 500 έχει ένα μεγάλο εσωτερικό διακόπτη και ένα μικρό εξωτερικό διακόπτη.        
Το GPSMAP 295 διαθέτει ένα κουμπί που εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τους διακόπτες             
στο GPS 500. Κάθε φορά που οι διαδικασίες στο παρόν έγγραφο αναφέρουν ένα κουμπί               
για το GPS 500, χρησιμοποιήστε το κουμπί, αν πετάτε με το GPSMAP 295.

 Όταν οι οδηγίες λένε να "γυρίσει" το μικρό κουμπί στο GPS 500, κάντε κλικ στην αριστερή 
ή τη δεξιά πλευρά στο κουμπί για το GPSMAP 295. Για να "γυρίσει" το μεγάλο κουμπί, 
κάντε κλικ στο πάνω ή κάτω μέρος του κουμπιού. Το GPS 500 έχει ένα κουμπί CRSR 
ενσωματωμένο στο μικρό κουμπί, το GPSMAP 295 έχει ένα ξεχωριστό πλήκτρο CRSR.

    Λειτουργείες Button and Knob  
 Η μονάδα GPS στο Flight Simulator λειτουργεί  όπως κάθε υπολογιστής, διαθέτει       
οθόνη και μια συσκευή εισόδου δεδομένων. Τα κουμπιά και οι διακόπτες του δέκτη GPS 
χρησιμοποιούνται για την εναλλαγή μεταξύ των σελίδων και των ομάδων σχετικών 
σελίδων, για να έχετε πρόσβαση και να εισάγετε πληροφορίες. Τόσο το GPS 500  όσο          
και το GPSMAP 295 στο Flight Simulator προσφέρουν σχεδόν την ίδια λειτουργικότητα,     
όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Τα παρακάτω διαγράμματα και πίνακας δείχνει          
τη λειτουργία καθενός από τα κουμπιά τόσο στο Garmin 500 όσο και στο GPSMAP 295. 
 Θυμηθείτε:   Στο GPSMAP 295, χρησιμοποιήστε το κουμπί αντί του διακόπτη.

    Knobs
 Το GPS 500 περιλαμβάνει δύο κοχλίες ρύθμισης: ένα εσωτερικό μικρό κουμπί                 
και ένα εξωτερικό μεγάλο κουμπί. Όταν οι οδηγίες λένε να "γυρίσει" ένα κουμπί, 
μετακινήστε το ποντίκι πάνω από τα βέλη στη λαβή. Θα εμφανιστεί  - (μείον) ή + (συν). 
   Το χέρι με το  -   να φαίνεται, γυρίζει το διακόπτη προς τα αριστερά.
   Το χέρι με το  +  να φαίνεται, γυρίζει το διακόπτη προς τα δεξιά.



    Buttons

 Πατήστε πάνω στα κουμπιά για την ενεργοποίησή τους. Όταν οι οδηγίες
λένε να "πατήστε" ένα κουμπί, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω              
από το κουμπί και κάντε κλικ σε αυτό. 

 

Δύο μονάδες GPS, ίδια λειτουργικότητα 
 Το Flight Simulator περιλαμβάνει δύο μονάδες GPS, ένα στον πίνακα                      
"πάνελ τοποθετημένο"  και μια "φορητή" έκδοση. Και οι δύο μονάδες                           
Flight Simulator GPS έχουν σχεδόν την ίδια λειτουργικότητα. Οι δύο μονάδες έχουν 
κουμπιά σε διάφορα μέρη, αλλά κάνουν τα ίδια πράγματα.

                                        
                                               

    Buttons and Knobs

                                                    Garmin GPS 500 

    



    Buttons and Knobs

    Επεξήγηση large and small knob

 
    OBS NRST knobs



    Κnobs

 1. Το πλήκτρο ''Range''  Εύρος (ή τα πλήκτρα IN και OUT του GPSMAP 295)               
σας επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή κλίμακα του χάρτη. Χρησιμοποιήστε                  
το βέλος προς τα επάνω του κουμπιού για σμίκρυνση σε μια ευρύτερη περιοχή,                   
ή το βέλος προς τα κάτω του κουμπιού για να μεγεθύνετε σε μια μικρότερη περιοχή. 

  2. Το ''Direct- to'' κουμπί παρέχει πρόσβαση στην απευθείας επιλογή, η οποία               
σας επιτρέπει να εισάγετε ένα σημείο προορισμού και δημιουργεί μια άμεση πορεία          
προς τον επιλεγμένο προορισμό.
 
  3. Το κουμπί ''Menu'' Μενού  χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει ένα συγκεκριμένο  
leg σε ένα active flight plan  (δεν διατίθεται στις μονάδες GPSMAP 295).

 4. Το ''Clear'' κουμπί (ή το κουμπί QUIT στο GPSMAP 295) χρησιμοποιείται                  
για να διαγράψετε πληροφορίες ή να ακυρώσει μια καταχώρηση. Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί  άμεσα η Default NAV (Πλοήγηση) σελίδα, 
ανεξάρτητα από το ποιά σελίδα εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή.

 5. Το πλήκτρο ''Enter'' χρησιμοποιείται για να εγκρίνει μια λειτουργία                                
ή για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή δεδομένων. 

  6. Το μεγάλο κουμπί (πάνω και κάτω μέρος του διακόπτη για το GPSMAP 295) 
χρησιμοποιείται για την επιλογή μεταξύ των διαφόρων ομάδων ''σελίδες'':                      
NAV, WPT, FPL, ή NRST. Με ενεργοποιημένο το δρομέα στην οθόνη,                                
το μεγάλο κουμπί σας επιτρέπει να μετακινήσετε το δρομέα σχετικά με τη σελίδα.

 7. Το μικρό κουμπί (αριστερά και δεξιά του διακόπτη για το GPSMAP 295) 
χρησιμοποιείται για την επιλογή μεταξύ των διαφόρων σελίδων                                           
σε μία από τις ομάδες που αναφέρονται παραπάνω.

 8. Το κουμπί του ''cursor button'' δρομέα  εμφανίζει τον κέρσορα στην οθόνη. Ο δρομέας 
σας επιτρέπει να εισάγετε δεδομένα ή να κάνει μια επιλογή από μια λίστα επιλογών.

  9. Το κουμπί ''Procedures'' Διαδικασίες  σας επιτρέπει να προσθέσετε προσεγγίσεις        
με όργανα στο σχέδιο πτήσης σας. Όταν χρησιμοποιείτε ένα σχέδιο πτήσης, οι διαθέσιμες 
διαδικασίες για το αεροδρόμιο της άφιξης σας προσφέρεται αυτόματα. Διαφορετικά, 
μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό αεροδρόμιο και στη συνέχεια την επιθυμητή 
διαδικασία.



 10. Το κουμπί ''Terrain'' σας επιτρέπει να προσθέσετε μια γραφική απεικόνιση              
του εδάφους στην προεπιλεγμένη σελίδα της NAV και στην σελίδα του χάρτη ''MAP''.

 11. Το κουμπί ''Flight Plan'' του σχεδίου πτήσης (κουμπί ROUTE στο GPSMAP 295)   
σας επιτρέπει να δείτε και να ακολουθήσετε ένα σχέδιο πτήσης που έχετε δημιουργήσει 
χρησιμοποιώντας το Flight Planner και να έχετε πρόσβαση σε ενόργανες προσεγγίσεις.

 12. Το κουμπί ''Message'' Μήνυμα  (δεν διατίθεται στις μονάδες GPSMAP 295) 
χρησιμοποιείτε για την προβολή του εναέριου χώρου ''Airspace Alerts''.

 13. Το κουμπί ''Omnibearing selector''  χρησιμοποιείται για να επιλέξετε χειροκίνητο       
ή αυτόματο προσδιορισμό της αλληλουχίας τον Waypoints. Πατώντας αυτό το πλήκτρο   
και επιλέγοντας OBS λειτουργία, η οποία θα διατηρήσει το τρέχον ''active-to"              
σημείο Waypoint ως αναφορά πλοήγησής σας. Πατώντας ξανά το κουμπί OBS                   
θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία, με αυτόματη εναλλαγή των σημείων Waypoints.

 14. Το Nearest κουμπί εμφανίζει τη σελίδα πλησιέστερων αεροδρομίων. Περιστρέφοντας 
το μικρό δεξί κουμπί με μικρά βήματα μετακινούμαστε μέσω των άλλων NRST σελίδων.

   



    Page Groups and Pages  
       Πλοήγηση μεταξύ Page Groups and Pages 

 Στο GPS 500, πλοηγηθείτε μεταξύ των διαφόρων ομάδων της σελίδας χρησιμοποιώντας   
το μεγάλο κουμπί ή / και τα κατάλληλα κουμπιά.  Περιηγηθείτε μεταξύ των σελίδων     
μέσα σε μια ομάδα, χρησιμοποιώντας το μικρό κουμπί.                                                       
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαφορετικές ομάδες σελίδων:

    Περιστρέψτε  το μεγάλο κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των πλησιέστερων ομάδες 
σελίδων, πλοήγησης ομάδες σελίδων, σημείο αναφοράς ομάδες σελίδων ''  Navigation  , 
Waypoint  , and   Nearest ''
    -ή-
    Πατήστε το κουμπί  NRST για να μεταβείτε απευθείας στη πλησιέστερη ''Nearest'' 
ομάδα σελίδων.
 
 Για να επιστρέψετε στη σελίδα που βλέπατε πριν πατήσετε το κουμπί, πατήστε ξανά          
το κουμπί.
 Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στις αυτόνομες σελίδες χρησιμοποιώντας                      
τα αντίστοιχα κουμπιά τους.  
 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αυτόνομες σελίδες:

1.  Πατήστε το κουμπί FPL (ή το κουμπί ROUTE στο GPSMAP 295)                     
για να μεταβείτε απευθείας στην Active Flight Plan σελίδα.
2.  Πατήστε το κουμπί PROC για να μεταβείτε απευθείας                                        
στη σελίδα Procedures ''Διαδικασίες''.

 Για να επιστρέψετε στη σελίδα που βλέπατε πριν πατήστε το κουμπί, πατήστε ξανά το 
κουμπί.

 Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη του GPS εμφανίζονται στις σελίδες ''pages''  
και μπορείτε να δείτε μόνο μία σελίδα τη φορά. Μερικές σελίδες είναι οργανωμένες σε 
ομάδες σχετικών σελίδων, που ονομάζονται ομάδες σελίδων ''page groups''.           
Σκεφτείτε τις ομάδες  σελίδων ως κεφάλαια σε ένα βιβλίο και οι σελίδες όπως οι σελίδες 
στο εσωτερικό κάθε κεφαλαίου.

 Υπάρχουν τρεις ομάδες σελίδων στις μονάδες Flight Simulator GPS:

      The Navigation page group       ''  Η ομάδα σελίδων πλοήγησης''
      The Waypoint page group         ''  Η ομάδα σελίδων σημείου''
      The Nearest page group            ''  Η κοντινότερη ομάδα σελίδων''



 
 Oι τρεις ομάδες σελίδων στις μονάδες Flight Simulator GPS:        

 
  Α.  Η ομάδα σελίδων πλοήγησης περιλαμβάνει: 

 1.  Προεπιλογή σελίδα NAV
 2.  Χάρτης σελίδα                                    

αυτή η ενότητα περιλαμβάνει επίσης απευθείας ''Direct- to'' πλοήγηση.

  B.  Η ομάδα σελίδων Waypoint περιλαμβάνει:

 1.  Σελίδα Τοποθεσίας αεροδρομίου 
 2.  Σελίδα Διαδρόμου αεροδρομίου
 3.  Σελίδα Συχνότητας αεροδρομίου
 4.  Σελίδα Προσέγγισης αεροδρομίου
 5.  Σελίδα Διασταυρώσεων
 6.  NDB σελίδα
 7.  VOR σελίδα

  Γ.   Η πλησιέστερη ομάδα σελίδων περιλαμβάνει:

 1.  Σελίδα Κοντινότερα Αεροδρόμια 
 2.  Σελίδα Πλησιέστερες διασταυρώσεις
 3.  Σελίδα Πλησιέστερα NDB
 4.  Σελίδα Πλησιέστερα  VOR
 5.  Σελίδα Πλησιέστερου Εναέριου Χώρου
 
Υπάρχουν επίσης δύο αυτόνομες σελίδες  ''  stand-alone  '':

    Σελίδα    Active Flight Plan 
               Σελίδα   Διαδικασίες



 Η κάτω δεξιά γωνία της οθόνης δείχνει ποια ομάδα
σελίδων εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή
(NAV, WPT, ή NRST), ο αριθμός των διαθέσιμων
οθονών εντός αυτής της ομάδας 
(που υποδεικνύεται    από τα ορθογώνια εικονίδια)
και η τοποθέτηση της τρέχουσας οθόνης στο εσωτερικό
του ομίλου (υποδεικνύεται από την τονισμένη εικόνα).
Για να επιλέξετε μια διαφορετική σελίδα μέσα στην
ομάδα, περιστρέψτε το μικρό κουμπί.
 Οι σελίδες μέσα σε μια ομάδα σελίδων είναι επίμονες.
Δηλαδή, αν μεταβείτε σε μια διαφορετική ομάδα σελίδων και στη συνέχεια επιστρέψετε 
στην ομάδα που χρησιμοποιούσατε, το GPS θα εμφανίσει τη σελίδα που ήσασταν 
τελευταία, στο εσωτερικό του ομίλου.

    Κύλιση
 Όταν το GPS εμφανίζει μια λίστα  πληροφοριών που είναι πολύ μεγάλη
για την οθόνη προβολής, μια γραμμή κύλισης θα εμφανιστεί στη δεξιά
πλευρά της οθόνης. Για να μετακινηθείτε προς τα κάτω και να δείτε το
υπόλοιπο της σελίδας:

 1.  Πατήστε το κουμπί CRSR να ενεργοποιήσετε τον κέρσορα.

 2.  Περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί για να μετακινηθείτε μέσα
στη λίστα (ή πατήστε το πάνω ή το κάτω μέρος του διακόπτη               
για το GPSMAP 295).

   Χαθήκατε ανάμεσα στις σελίδες; 
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CLR (ή το κουμπί QUIT στο GPSMAP 295) 
για να εμφανιστεί αμέσως η σελίδα Προεπιλογή NAV ''Default Nav'', ανεξάρτητα  από το 
ποιά σελίδα εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή.

    Terrain  
 Μπορείτε να προσθέσετε το έδαφος στην απεικόνιση του χάρτη, για να απεικονίσει         
πιο εύκολα τη θέση σας σε σχέση με το περιβάλλον έδαφος. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
όταν πετάτε σε ορεινό έδαφος. Για να προσθέσετε μια γραφική απεικόνιση του εδάφους    
στη σελίδα Default Nav:

    Πατήστε το κουμπί  TERR. Πατήστε το κουμπί TERR και πάλι για να αφαιρέσετε          
το έδαφος.

   



    Αφαίρεση Decluttering 
 Μπορείτε να καταργήσετε γρήγορα στοιχεία από ένα χάρτη, για να δείτε μόνο                    
ό,τι χρειάζεστε. Για να αφαιρέσετε μια οθόνη στο χάρτη:

  Πατήστε το κουμπί  CLR (ή το κουμπί QUIT στο GPSMAP 295) επανειλημμένα             
για να επιλέξετε το επιθυμητό ποσό της λεπτομέρειας του χάρτη: 

   -   Όλες τις λεπτομέρειες.
    -   Καμία κατηγορία Β ή C του εναέριου χώρου.
    -   Χωρίς ραδιοβοηθήματα.
    -   Χωρίς αεροδρόμια.
 
      Ανάλογα με την ποσότητα της λεπτομέρειας που θα

αφαιρεθεί, -1, -2, ή -3 θα εμφανιστεί δίπλα στον αριθμό Zoom   
στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Τα Waypoints                         
σε active flight plan εμφανίζονται πάντα.

    Αλλαγή κλίμακας

  Η κλίμακα της προβολής χάρτη εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά.
Οι ρυθμίσεις κλίμακας κυμαίνονται από 500 πόδια έως 500 ναυτικά μίλια.       
Για να ρυθμίσετε την κλίμακα του χάρτη, χρησιμοποιήστε το κουμπί RNG       
(ή τα πλήκτρα IN και OUT του GPSMAP 295):

   Πατήστε το επάνω βέλος στο κουμπί  RNG (πλήκτρο OUT του GPSMAP 295)  
για σμίκρυνση σε μια ευρύτερη περιοχή. 
 -ή-
   Πατήστε το κάτω βέλος στο κουμπί  RNG (IN κουμπί στο GPSMAP 295)
για να μεγεθύνετε σε μια μικρότερη περιοχή.

     The Nav/GPS Switch

 Τα αεροσκάφοι του Flight Simulator που χρησιμοποιούν το GPS 500 (καθώς και τα 206B 
JetRanger III , Extra 300S) διαθέτουν διακόπτη GPS/Nav στον πίνακα οργάνων:

   Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση  Nav, ο δείκτης VOR 1 (ή HSI) του αεροσκάφους  
και ο autopilot/flight director χρησιμοποιούν δεδομένα από το Nav 1 radio.

   Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση  GPS ο δείκτης VOR 1 (ή HSI) του αεροσκάφους 
 και ο autopilot/flight director χρησιμοποιούν δεδομένα από το δέκτη GPS. 

 Σημείωση: Για τη σύνδεση του GPS με τον Nav 1 δέκτη (ή HSI)                              
ή autopilot/flight director προκειμένου να ακολουθήσετε την πορεία στο GPS,
ρυθμίστε το διακόπτη Nav/ GPS  στο GPS. 
 Σημειώστε ότι το GPS παρέχει μόνο πλευρικής καθοδήγησης για το δείκτη Nav 1 (ή HSI)   
και autopilot/flight director. Δεν μπορείτε να πετάξετε ένα ILS ή αυτόματη προσγείωση  
χρησιμοποιώντας το GPS ως την μοναδική πηγή των δεδομένων πλοήγησης. 



 
    Navigation Page Group 

 Η ομάδα σελίδων πλοήγησης ''Navigation (NAV)'' περιλαμβάνει δύο σελίδες:
 Η σελίδα προεπιλεγμένο ''Default NAV'' και η σελίδα του χάρτη ''MAP''.                      
Ενώ βλέπετε οποιαδήποτε σελίδα της NAV, περιστρέψτε το μικρό κουμπί                        
για να επιλέξετε την άλλη σελίδα NAV. Για να επιλέξετε μια σελίδα της NAV :

 1.  Πατήστε και κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο CLR
(QUIT του GPSMAP 295). 
  -ή- 
 Περιστρέψτε το μεγάλο
διακόπτη σε όλη τη
διαδρομή προς τα αριστερά
για να επιλέξετε την ομάδα
σελίδων NAV. Το NAV        
θα εμφανιστεί στην κάτω
δεξιά γωνία της οθόνης.

 2.  Περιστρέψτε το μικρό
κουμπί για να επιλέξετε
την επιθυμητή σελίδα NAV .

 
    1. Default NAV Page 

 Μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα την πρώτη σελίδα NAV, ή προεπιλεγμένη σελίδα NAV,  
από οποιαδήποτε σελίδα, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CLR.                    
Η αρχική σελίδα της NAV παρέχει μια απεικόνιση του χάρτη πρόβλεψης που υποδεικνύει    
την τρέχουσα θέση σας.



   Συνέχεια πίνακα

  Προχωρώντας αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού από την κορυφή αριστερά,            
τα χαρακτηριστικά της σελίδας Default NAV είναι:

    A  WPT
 Το επόμενο σημείο αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή, το GPS έχει προγραμματιστεί           
για την απευθείας Σκόπελο (SKP). Το επόμενο σημείο αναφοράς θα μπορούσε                   
να είναι ένα VOR, NDB ή Διασταύρωση.

    Β  BRG
 Η πορεία ή κατεύθυνση της πυξίδας από την τρέχουσα θέση σας στο επόμενο σημείο 
αναφοράς. Σε αυτό το παράδειγμα, θα πρέπει να πετάξετε μια κατεύθυνση  345 ° 
μαγνητικής πυξίδας.



   C  CTS
 Η πορεία διεύθυνσης είναι η προτεινόμενη κατεύθυνση για να κατευθυνθούμε,             
ώστε να μειωθεί το φυσικό λάθος ή να παραμένουμε στη σωστή πορεία. Παρέχει             
την πιο αποτελεσματική διεύθυνση για να πάρει πίσω την επιθυμητή πορεία                        
και να προχωρήσει κατά μήκος της πορείας του σχεδίου πτήσης μας.
 
    D  ETA
 Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης είναι ο προβλεπόμενος χρόνος κατά τον οποίο θα φτάσετε     
στο σημείο προορισμού σας.

    Ε  VSR
 Αυτή είναι η κατακόρυφη ταχύτητα που απαιτείται για να ανέβετε ή να κατέβετε από      
την τρέχουσα θέση και το υψόμετρο σας για να φτάσετε στο ύψος του επόμενου σημείου 
αναφοράς  ή τον αεροδιάδρομο προορισμού, με βάση την τρέχουσα ταχύτητα εδάφους σας.

    F  ΤΚΕ
 Το σφάλμα της γωνίας του ίχνους είναι η διαφορά γωνίας μεταξύ του επιθυμητού ίχνους 
και το τρέχον ίχνος ή κατεύθυνσης. Για να μειωθεί το λάθος της γωνίας του ίχνους           
στο μηδέν: αν η ΤΚΕ είναι ένας αρνητικός αριθμός, στρίψτε αριστερά, αν είναι θετικός 
αριθμός στρίψτε δεξιά.

    G  XTK
 Το σφάλμα διασταύρωσης ίχνους είναι η απόσταση που είναι εκτός, από την επιθυμητή 
πορεία προς τις δύο κατευθύνσεις, αριστερά ή δεξιά.

    Η  GS
 Η ταχύτητα εδάφους είναι η ταχύτητα που ταξιδεύετε, σε σχέση με μια θέση στο έδαφος.

    I  CDI
 Ο δείκτης απόκλισης πορείας εμφανίζει τη θέση σας στο κέντρο του δείκτη, σε σχέση      
με την επιθυμητή πορεία. Το βέλος TO / FROM στο κέντρο της κλίμακας δείχνει               
αν είστε με κατεύθυνση προς το σημείο αναφοράς (επάνω βέλος) ή αν έχετε περάσει         
το σημείο (κάτω βέλος).

    J  ETE
 Ο εκτιμώμενος χρόνος πορείας είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί για να φτάσετε το σημείο 
προορισμού από την τρέχουσα θέση σας, με βάση την τρέχουσα ταχύτητα εδάφους.

    Κ  DIS
 Αυτή είναι η απόσταση από την τρέχουσα θέση σας προς το σημείο προορισμού.

    L  TRK
 Το ίχνος είναι η κατεύθυνση της κίνησης σε σχέση με μία θέση στο έδαφος.
   Μ  DTK
 Το επιθυμητό ίχνος είναι η επιθυμητή πορεία μεταξύ των ενεργών ''active''                      
από και προς τα σημεία αναφοράς, σε αυτή την περίπτωση ανάμεσα στο αεροδρόμιο         
της Αθήνας  (LGAV) και το σημείο Σκόπελος (SKP).



 Αν δεν επιλέξετε ένα σχέδιο πτήσης ή απευθείας προς σημείο αναφοράς, το GPS              
θα εμφανίζει μόνο δεδομένα ταχύτητας  και πορείας. Όλα τα άλλα είδη δεδομένων            
θα εμφανίζονται κενά μέχρι να επιλέξετε έναν προορισμό. Περαιτέρω, ένας δέκτης GPS      
δεν μπορεί να προσδιορίσει την κατεύθυνση του αεροσκάφους, μόνο την διαδρομή          
του πάνω από το έδαφος.
 Ποτέ μην θεωρείτε ότι η TRK (ίχνος) στην οθόνη του GPS είναι η ίδια με την κατεύθυνσή 
σας. Αν υπάρχει πλευρικός άνεμος, δεν θα είναι.

 Σύμβολα στην Default NAV σελίδα

 Ο δέκτης GPS χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα ακριβώς πάνω από το γραφικό CDI  
στη σελίδα Default NAV για να απεικονίσει το ενεργό σκέλος του σχεδίου πτήσης              
ή απευθείας  ''Direct-to'':

 -   Απευθείας σε ένα σημείο αναφοράς.
 -   Πορεία προς ένα σημείο αναφοράς, ή επιθυμητή πορεία ανάμεσα                                
σε δύο σημεία αναφοράς.
 -   Vectors στην τελική.
 -   Δεξιά στροφή διαδικασία.              -   Αριστερή στροφή διαδικασία.
 -   DME τόξο προς τα αριστερά.        -   DME τόξο προς τα δεξιά.
 -   Αριστερό  Holding pattern.            -   Δεξιό Holding pattern. 

 

 

 Ο δέκτης GPS πλοηγή πάντα προς ''TO'' ένα σημείο αναφοράς, εκτός αν ρυθμίσετε το 
διακόπτη OBS (σχετικά με το GPS 500) για να αποφευχθεί η αυτόματη εναλλαγή σημείου, 
ή έχετε περάσει το τελευταίο σημείο αναφοράς στο σχέδιο πτήσης σας.
 Το ενεργό σκέλος του σχεδίου πτήσης (ή η απευθείας κατεύθυνση στον προορισμό,      
όταν χρησιμοποιείτε το Direct-to κουμπί) εμφανίζεται ακριβώς πάνω από το CDI.                
Η οθόνη θα περάσει αυτόματα στο επόμενο σκέλος του σχεδίου πτήσης σας, καθώς 
φθάνετε σε κάθε ενδιάμεσο σημείο. Εάν δεν έχετε επιλέξει σχέδιο πτήσης  ή απευθείας  
στον προορισμό, αυτή η γραμμή θα παραμείνει κενή.



  
 Η οθόνη GPS χρησιμοποιεί διαφορετικά σύμβολα για να γίνει διάκριση μεταξύ               
των διαφόρων τύπων σημείων αναφοράς και εμφανίζει επίσης τα αναγνωριστικά              
για τα επί της οθόνης σημεία.  Ειδική χρήση και ελεγχόμενα όρια του εναέριου χώρου 
εμφανίζονται στο χάρτη, που δείχνει τους επιμέρους τομείς, στην περίπτωση της 
κατηγορίας Β ή C του εναέριου χώρου.
 Οι συσκευές GPS στο Flight Simulator χρησιμοποιούνε τα ακόλουθα σύμβολα                 
για να απεικονίζουν τα διάφορα αεροδρόμια και τα βοηθήματα αεροναυτιλίας                   
για την σελίδα Default NAV  και Map page:

  Αεροδρόμιο με σκληρή επιφάνεια του διαδρόμου (-οι)                                                       
(οι διάδρομοι εμφανίζονται όταν μεγεθύνεται)
  Αεροδρόμιο με μαλακή επιφάνεια του διαδρόμου (-οι)                                                       
(οι διάδρομοι εμφανίζονται όταν μεγεθύνεται)
  Αεροδρόμιο με καύσιμο
  Υδροπλάνο βάση
  Διασταύρωση
  VOR / DME
  VOR
  NDB
  Localizer

                                 πίνακας συμβόλων



    2. Map Page

 Η δεύτερη σελίδα της NAV, η σελίδα του χάρτη, εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας          
(το σύμβολο αεροπλάνου στο κέντρο της οθόνης), μαζί με τα κοντινά αεροδρόμια, 
βοηθήματα ναυσιπλοΐας, τα όρια του εναέριου χώρου, λίμνες και ακτές.                         
Όταν η Default NAV σελίδα είναι προσανατολισμένη με το τρέχον σύστημα GPS 
παρακολουθείτε προς τα πάνω, η σελίδα χάρτης είναι προσανατολισμένη έτσι ώστε             
ο βορράς να δείχνει προς τα επάνω.

                                              Map page display

 Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, η μονάδα GPS εμφανίζει τα ίδια πεδία δεδομένων, 
όπως στην Default NAV. 
 Για να επιλέξετε τη Map page:

    Γυρίστε  το μικρό κουμπί προς τα δεξιά.

 



    Direct-to πλοήγηση

 Στο GPS η direct-to επιλογή παρέχει μια γρήγορη μέθοδο καθορισμού πορείας              
προς ένα σημείο προορισμού. Μόλις ένα το Direct-to ενεργοποιείται, το GPS                     
θα δημιουργήσει μια επιφάνεια εργασίας Direct-to από την τρέχουσα σας θέση                     
στο επιλεγμένο απευθείας ''direct-to'' προορισμό. 
Τα δεδομένα πλοήγησης για τις διάφορες NAV σελίδες θα παρέχουν καθοδήγηση 
διεύθυνσης μέχρις ότου η direct-to να αντικαθίσταται από ένα νέο προορισμό.

    Για να επιλέξετε ένα απευθείας προορισμό:

       1.  Πατήστε το κουμπί Direct-to.            
Η επιλογή σελίδας Select Direct - to
Waypoint  θα εμφανιστεί,                   
με το αναγνωριστικό πεδίο, waypoint 
σημείο αναφοράς τονισμένο               
και να αναβοσβήνει.

2. Κάντε κλικ στο μικρό κουμπί  μία
φορά προς τα αριστερά. Το πρώτο
γράμμα του δρομέα θα αναβοσβήνει.

3. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό
σημείο αναφοράς στο πληκτρολόγιό
σας, π.χ. SKP.

     4.  Πατήστε το πλήκτρο ENT μία φορά
για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο σημείο
αναφοράς και δύο φορές παραπάνω για να ενεργοποιήσετε τη Direct-to λειτουργία.

 Αν είστε σε πλοήγηση προς ένα σημείο αναφοράς  χρησιμοποιώντας direct-to και πήρατε 
πορεία η απευθείας λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρει           
εκ νέου τη βελόνα CDI στο κέντρο και να προχωρήσει στο ίδιο waypoint.                              
Για να επανεστιάσει τη βελόνα CDI στο ίδιο σημείο προορισμού:

      Πατήστε το  Direct-to κουμπί, ακολουθούμενο από το πλήκτρο ENT δύο φορές.

 Αν είστε σε λειτουργία προσέγγισης με το σημείο αποτυχημένης προσέγγισης (MAP)       
ως τον τρέχων προορισμό, με το Direct-to κουμπί θα ακυρώσετε την προσέγγιση.

   



    
    Επιλογή ενός προορισμού από το Όνομα

 Εκτός από την επιλογή ενός προορισμού, με αναγνωριστικό, η σελίδα Select Direct-to 
Waypoint σας επιτρέπει επίσης να επιλέξετε αεροδρόμια, VORs, και NDBs με βάση          
το όνομα. Εάν η βάση δεδομένων περιλαμβάνει διπλές καταχωρήσεις για το όνομα          
της μονάδας ή την πόλη που εισάγετε, μπορείτε να δείτε πρόσθετες καταχωρήσεις 
συνεχίζοντας να περιστρέφετε το μικρό δεξί κουμπί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
επιλογής. Για να επιλέξετε ένα direct-to προορισμό βάσει ονόματος :

1. Πατήστε το κουμπί Direct-to.
Η Επιλογή Select Direct- to
Waypoint στη σελίδα θα εμφανιστεί,
με το πεδίο αναγνωριστικού σημείου
αναφοράς τονισμένο.

 2.  Περιστρέψτε το μεγάλο
διακόπτη προς τα δεξιά για να
επισημάνετε το όνομα εγκατάστασης
ή το πεδίο της πόλης (τρίτη γραμμή).

 3.  Κάντε κλικ στο μικρό κουμπί
μία φορά για να αναβοσβήσει ο
δρομέας.

 4.  Πληκτρολογήστε το όνομα  του
προρισμού (δεύτερη γραμμή) ή την πόλη (τρίτη γραμμή) στο πληκτρολόγιό σας.

 5.  Πατήστε το πλήκτρο ENT μία φορά για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο σημείο 
αναφοράς και πάλι για να ενεργοποιήσετε την direct-to λειτουργεία.

 Αφού έχετε ενεργοποιήσει το μικρό κουμπί για να επισημάνετε το πρώτο γράμμα,   
μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα προρισμού στο πληκτρολόγιό σας.

   



    Επιλογή ενός προορισμού από το ενεργό σχέδιο πτήσης

 Εάν είστε σε πλοήγηση με ενεργό σχέδιο
πτήσης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε
σημείο αναφοράς  που περιέχεται στο
σχέδιο πτήσης, σαν απευθείας  προορισμό
από την   Select Direct-to Waypoint 
σελίδα. Για να επιλέξετε ένα απευθείας
προορισμό από το ενεργό σχέδιο πτήσης:

 1. Πατήστε το κουμπί Direct-to. 
Η επιλογή Direct-to Waypoint
σελίδα θα εμφανιστεί, με το πεδίο
αναγνωριστικό σημείο αναφοράς
τονισμένο.

 2.  Περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί
για να επισημάνετε το πεδίο του
σχεδίου πτήσης (FPL).

 3.  Περιστρέψτε το μικρό κουμπί
για να εμφανιστεί ένα παράθυρο
που δείχνει όλα τα Waypoints στο
ενεργό σχέδιο πτήσης.

 4.  Συνεχίστε την περιστροφή στο 
μικρό κουμπί για να μετακινηθείτε
στη λίστα και να επισημάνετε το
επιθυμητό σημείο.

 5.  Πατήστε το πλήκτρο ENT μία
φορά για να επιβεβαιώσετε               
το επιλεγμένο Waypoint, και πάλι
για να  ενεργοποιήσετε την direct-to
λειτουργεία.

 

   



    Επιλέγοντας το πλησιέστερο αεροδρόμιο ως Direct-to Προορισμός

 Η σελίδα Select Direct-to Waypoint εμφανίζει πάντα τα κοντινότερα αεροδρόμια  
(σχετικά με την τρέχουσα θέση σας) στον NRST τομέα. Η Πλοήγηση απευθείας                   
σε ένα κοντινό αεροδρόμιο είναι μόλις μερικά απλά βήματα.                                                  
Για να επιλέξετε ένα κοντινό αεροδρόμιο ως direct-to προορισμό:

 1.  Πατήστε το κουμπί Direct-to.
Η επιλογή Select Direct-to Waypoint
σελίδα θα εμφανιστεί, με το πεδίο
αναγνωριστικό σημείο αναφοράς
τονισμένο.

 2.  Περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί 
για να επισημάνετε το πεδίο με τα
πλησιέστερα αεροδρόμια (NRST).

 3.  Περιστρέψτε το μικρό κουμπί
για να εμφανιστεί ένα παράθυρο
που δείχνει έως εννέα κοντινά
αεροδρόμια.

 4.  Συνεχίστε την περιστροφή στο
μικρό κουμπί για να μετακινηθείτε
στη λίστα και να επισημάνετε το
επιθυμητό αεροδρόμιο.

 5.  Πατήστε το πλήκτρο ENT
μία φορά για να επιβεβαιώσετε
το επιλεγμένο σημείο αναφοράς,        
και πάλι για να ενεργοποιήσετε
την direct-to λειτουργεία.

    



   
     Direct-To Shortcuts      
    ''Απευθείας στις συντομεύσεις''

 Οι συντομεύσεις είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί Direct-to, επιτρέποντάς 
σας να παρακάμψετε τη χρήση των μικρών και των μεγάλων διακοπτών να εισέλθουν 
αναγνωριστικά στα waypoints. Μπορείτε να εκτελέσετε direct-to από οποιαδήποτε σελίδα 
που εμφανίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό σημείο αναφοράς                                         
(όπως οι WPT σελίδες για τα αεροδρόμια και τα  βοηθήματα αεροναυτιλίας),         
πατώντας απλά το Direct-to κουμπί και στη συνέχεια το πλήκτρο ENT δύο φορές. 
 Για τις σελίδες που εμφανίζουν μια λίστα waypoints (π.χ., σελίδα με τα πλησιέστερα 
αεροδρόμια), θα πρέπει να επισημάνετε το επιθυμητό waypoint με το δρομέα                   
πριν πατήσετε το κουμπί Direct-to. Για να επιλέξετε ένα waypoint στην οθόνη                   
ως direct-to, στον προορισμό:
 
 Εάν ένα μόνο αεροδρόμιο, βοήθημα πλοήγησης, ή ένα waypoint εμφανίζεται:

1. Πατήστε το κουμπί    Direct-to. 
                2.   Πατήστε το πλήκτρο ENT δύο φορές.

 Ή αν μια λίστα waypoints εμφανίζεται:

 1.  Πατήστε το κουμπί CRSR να ενεργοποιήσετε τον κέρσορα.
 2.  Περιστρέψτε το μεγάλο διακόπτη προς τα δεξιά για να μεταβείτε                         
στο επιθυμητό σημείο.
 3.  Πατήστε το κουμπί   Direct-to.
 4.  Πατήστε το πλήκτρο ENT δύο φορές.

   

  



    Waypoint Page Group  
   ''Waypoint Ομάδα σελίδων''

 Η ομάδα σελίδων Waypoint (WPT) περιλαμβάνει επτά σελίδες και παρέχει πληροφορίες 
για  χιλιάδες αεροδρόμια, VORs, NDBs, intersections, runways, τις συχνότητες                 
και τις διαδικασίες που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων πλοήγησης Flight Simulator. 
 Για να επιλέξετε μια WPT σελίδα:

1.  Από οποιαδήποτε σελίδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CLR     
(το κουμπί QUIT στο GPSMAP 295) για να επιλέξετε την σελίδα Default NAV.

2.  Περιστρέψτε το μεγάλο διακόπτη προς τα δεξιά για να επιλέξετε την WPT 
ομάδα σελίδων. Η WPT θα εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

3. Περιστρέψτε το μικρό κουμπί προς τα δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή 
WPT σελίδα.

 
 Για να προβάλετε μια διαφορετική WPT σελίδα, ο δρομέας που αναβοσβήνει στην οθόνη 
δεν πρέπει να είναι ορατός. Πατήστε το κουμπί CRSR για να αφαιρέσετε το δρομέα,       
εάν είναι απαραίτητο.  Αφού επιλέξετε μια WPT σελίδα, μπορείτε να δείτε πληροφορίες   
για ένα σημείο της διαδρομής ''waypoint''  βάζοντας το αναγνωριστικό (ή το όνομα)          
του επιθυμητού σημείου.
 Για να εισάγετε ένα αναγνωριστικό waypoint :

 1.  Επιλέξτε την επιθυμητή WPT σελίδα και πατήστε το κουμπί CRSR          
να ενεργοποιήσετε τον κέρσορα.

 2.  Περιστρέψτε το μικρό κουμπί προς τα αριστερά για να επιλέξετε        
τον πρώτο χαρακτήρα του αναγνωριστικού waypoint.

 3.  Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό waypoint στο πληκτρολόγιό σας.

           4.  Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο ENT για να ενεργοποιήσετε.
 
 

 



    Duplicate Waypoints 
 Καθώς εισάγετε ένα αναγνωριστικό, ο δέκτης GPS θα μετακινηθεί μέσω της βάσης 
δεδομένων, εμφανίζοντας αυτά τα σημεία που ταιριάζουν στους χαρακτήρες που έχουν 
εισαχθεί σε αυτό το σημείο. Αν υπάρχουν διπλές εγγραφές για το εισαχθέν αναγνωριστικό, 
ένα πεδίο με τις διπλοεγγραφές της σελίδας waypoints θα εμφανιστεί, αφού επιλέξετε        
το αναγνωριστικό πατώντας το κουμπί ENT. Όλα τα waypoints με το ίδιο αναγνωριστικό 
παρατίθενται, μαζί με τους κωδικούς των χωρών τους. Χρησιμοποιήστε το μεγάλο κουμπί 
για να μετακινηθείτε στη λίστα για να βρείτε το σημείο που θέλετε. Για να επιλέξετε ένα 
αναγνωριστικό σημείο αναφοράς από τη λίστα των διπλοεγγραφών: 

1.  Επιλέξτε το επιθυμητό
αεροδρόμιο ή βοήθημα
αεροναυτιλίας. Θα εμφανιστεί
ένα παράθυρο Duplicate
Waypoints.
2.  Περιστρέψτε το μεγάλο
κουμπί για να επιλέξετε
το επιθυμητό waypoint και
πατήστε το πλήκτρο ENT.
3.  Για να αφαιρέσετε
το δρομέα που αναβοσβήνει,
πατήστε το κουμπί CRSR.

   
    1. Airport Location Page
       ''Σελίδα τοποθεσίας αεροδρομίου''

 Η Σελίδα τοποθεσίας αεροδρομίου, εμφανίζει το γεωγραφικό πλάτος, μήκος                    
και υψόμετρο του επιλεγμένου αεροδρομίου, το όνομα εγκατάστασης και θέσης,         
καθώς και τη διαθεσιμότητα των καυσίμων, και την καλύτερη διαθέσιμη διεργασία 
ενόργανης προσέγγισης.
 
 Η οθόνη GPS χρησιμοποιεί τις ακόλουθες περιγραφές και συντομογραφίες:

   Τύπος:           Τύπος χρήση (δημόσια,
στρατιωτικά, ή ιδιωτικό)
   Θέση: γεωγραφικό πλάτος / μήκος
   Υψόμετρο:      Σε πόδια
   Καύσιμο: διαθέσιμο καύσιμο (βενζίνη
αεροπλάνων ή / και jet)
   Προσέγγιση: Οι καλύτερα διαθέσιμες
προσεγγίσεις: ILS, MLS, LOC, LDA,
SDF, GPS, VOR, RNAV (RNV), LORAN
(LOR), NDB, TACAN(TCN) 

   



  
     Finding the Desired Airport   
    ''Εύρεση του επιθυμητού Αεροδρoμίου ''

 Το Flight Simulator GPS χρησιμοποιοεί τα αναγνωριστικά ICAO της χώρας για όλα τα 
αεροδρόμια. Για τα Ελληνικά αναγνωριστικά αεροδρομίου χρησιμοποιείται το πρόθεμα 
"LG". Για παράδειγμα, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήναςς είναι LGAV σύμφωνα             
με το πρότυπο του ICAO. Οι διάφορες χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικά προθέματα, για 
παράδειγμα, «Κ» για τις ΗΠΑ και «C» για τον Καναδά. Για παράδειγμα, το Λος Άντζελες 
είναι KLAX και το Μόντρεαλ είναι CYUL Πολλές χώρες χρησιμοποιούν δύο κωδικούς.   
Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρόθεμα είναι "EG" που ακολουθείται από    
δύο γράμματα που σηματοδοτεί το αεροδρόμιο. Ως εκ τούτου το Heathrow του Λονδίνου     
είναι EGLL, ενώ το Μάντσεστερ είναι EGCC. 

 Άλλα αεροδρόμια περιέχουν αριθμούς στο αναγνωριστικό τους, όπως η πόλη Kalispel   
στις ΗΠΑ (S27), και δεν απαιτούν το πρόθεμα της χώρας (Κ).  Αν αντιμετωπίζετε δυσκολία 
κατά την επιλογή ενός αερολιμένα, δοκιμάστε την ανάκτηση του επιθυμητού αεροδρομίου 
με την επωνυμία των εγκαταστάσεων.
 Αυτό λειτουργεί μόνο στη Σελίδα Τοποθεσίας Αεροδρομίου, δεν θα λειτουργήσει όταν 
ψάχνετε για NDBs ή VORs.

 
  

 



    2. Airport Runway Page
       ''Σελίδα διαδρόμου αεροδρομίου''

 H  Σελίδα Διαδρόμου Αεροδρομίου εμφανίζει διάδρομο, μήκη και το είδος της επιφάνειας 
για το επιλεγμένο αεροδρόμιο. Η μονάδα GPS εμφανίζει επίσης μια εικόνα του χάρτη      
της διάταξης του διαδρόμου και της γύρω περιοχής, στη σελίδα διαδρόμου του 
αεροδρομίου.  Η κλίμακα της εικόνας του χάρτη εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία  
και είναι ρυθμιζόμενη, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο RNG. Για αερολιμένες                       
με πολλαπλούς διαδρόμους, είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για κάθε διάδρομο. 
 Η σελίδα διάδρομος αεροδρομίου σημειώνει τα ακόλουθα είδη της επιφάνειας                 
του διαδρόμου: σκυρόδεμα, άσφαλτο, το γρασίδι, χλοοτάπητας, βρωμιά, κοράλλι, χαλίκι, 
πετρέλαιο, χάλυβας, ασφαλτικά, τούβλο, μείγματα, σανίδες, άμμο, σχιστόλιθος, άσφαλτο, 
χιόνι, ο πάγος και το νερό. 
 
 Για να εμφανίσετε τις πληροφορίες για κάθε επιπλέον διάδρομο:

1. Πατήστε το κουμπί CRSR
να ενεργοποιήσετε τον κέρσορα.

  2.  Περιστρέψτε το μεγάλο
κουμπί για να τοποθετήσετε
το δρομέα στο πεδίο διαδρόμου.

 3. Περιστρέψτε το μικρό κουμπί
για να εμφανιστεί ένα παράθυρο
που εμφανίζει όλους τους
διαδρόμους για το επιλεγμένο
αεροδρόμιο.

 4. Συνεχίστε την περιστροφή στο
μικρό κουμπί για να επιλέξετε τον επιθυμητό διάδρομο.

 5. Πατήστε το πλήκτρο ENT για να εμφανίσετε πληροφορίες                                 
για τον επιλεγμένο διάδρομο στη σελίδα διάδρομο του αεροδρομίου.  

 6. Για να αφαιρέσετε το δρομέα που αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί CRSR

     Για να ρυθμίσετε την κλίμακα της εικόνας του χάρτη αεροδρόμιο

1. Πιέστε το πλευρικό κάτω βέλος του κουμπιού RNG (ή το κουμπί  IN                      
στο      GPSMAP 295) για να εμφανίσετε μια μικρότερη περιοχή του χάρτη.

     2.  Πατήστε το πλευρικό πάνω βέλος του κουμπιού RNG (ή το πλήκτρο OUT                
του GPSMAP 295) για να εμφανίσετε μια μεγαλύτερη περιοχή του χάρτη.

 



  Η οθόνη GPS χρησιμοποιεί την ακόλουθη ορολογία στη σελίδα  Airport Frequency:

    
                                    Airport Frequency

    3.  Σελίδα Συχνοτήτων αεροδρομίου

 Η σελίδα  Airport Frequency εμφανίζει τις ραδιοσυχνοτήτες και τα είδη συχνότητας για 
το επιλεγμένο αεροδρόμιο. Αν το επιλεγμένο αεροδρόμιο έχει μια localizer-based approach, 
η σελίδα εμφανίζει επίσης τη συχνότητα localizer ''εντοπιστή''. 
 Η Σελίδα Συχνοτήτων αεροδρομίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά 
συντονισμού εξωτερικών  COM ή VOR/ILS συχνοτήτων.

    Για να προβάλετε μια επιθυμητή συχνότητα
1. Πατήστε το κουμπί CRSR για   

να ενεργοποιήσετε τον κέρσορα.

2.  Περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί
για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα,
τοποθετώντας τον κέρσορα
στην επιθυμητή συχνότητα. Εάν
υπάρχουν περισσότερες συχνότητες
στη λίστα η μονάδα GPS μπορεί να
εμφανίσει στην οθόνη, μια γραμμή
κύλισης κατά μήκος της δεξιάς 
πλευράς της οθόνης και θα δείξει
πού είστε μέσα στη λίστα.

3.  Με το χέρι εισάγετε
την επιλεγμένη συχνότητα
στον εξωτερικό πομποδέκτη
COM ή δέκτη VOR/ ILS.

4.  Για να αφαιρέσετε το δρομέα
που αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί CRSR.



  
  Μερικές λίστες συχνοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν ονομασίες για TX         
(μετάδοση μόνο) ή RX (μόνο λήψη).

 Συμβουλή:  Αντί για τη χειροκίνητη εισαγωγή μιάς επιθυμητής συχνότητας                        
από τη Σελίδα Συχνότητα Αεροδρομίου στο Comm 1 ή Nav 1 radio, μπορείτε                  
απλά να επισημάνετε το όνομα της μονάδας (για παράδειγμα "Tower")                              
και στη συνέχεια   να πατήστε το κουμπί ENT. Ο δέκτης GPS θα θέσει αυτόματα               
τη συχνότητα σε κατάσταση αναμονής στην πλευρά του Comm 1 radio.

    4. Airport Approach Page
      ''Σελίδα Προσέγγισης Αεροδρομίου''

 Η Σελίδα Προσέγγισης Αεροδρομίου εμφανίζει τις διαθέσιμες διαδικασίες προσέγγισης 
για το επιλεγμένο αεροδρόμιο. Όταν είναι διαθέσιμες πολλαπλές διαδικασίες προσέγγισης 
(IAFs) και διαδρομές, το GPS μπορεί επίσης να εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες.            
Μια εικόνα του χάρτη παρέχει ένα διάγραμμα διάταξης για κάθε προσέγγιση και μετάβαση.
 Για να μετακινηθείτε μέσα από τις διαθέσιμες προσεγγίσεις και μεταβάσεις.

1.  Πατήστε το κουμπί CRSR
να ενεργοποιήσετε τον κέρσορα.

2.  Περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί
για να τοποθετήσετε το δρομέα
στο πεδίο  ''Approach'' προσέγγιση.

3.  Περιστρέψτε το μικρό κουμπί      
για να εμφανιστεί ένα παράθυρο
με τις διαθέσιμες προσεγγίσεις               
για το επιλεγμένο αεροδρόμιο.

4.  Συνεχίστε την περιστροφή
στο μικρό κουμπί για να επιλέξετε
την επιθυμητή προσέγγιση.

5.  Πατήστε το πλήκτρο ENT. Ο δρομέας θα μετακινηθεί στον τομέα μεταβάσεις (TRANS).

6.  Περιστρέψτε το μικρό κουμπί για να εμφανιστεί ένα παράθυρο                                     
με τις διαθέσιμες μεταβάσεις.

7. Συνεχίστε την περιστροφή του μικρού κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή μετάβαση ή

8.  Επιλέξτε vectors για την καθοδήγηση μόνο κατά μήκος του τελικού τμήματος              
της πορείας προσέγγισης. 

9.   Πατήστε το πλήκτρο ENT. 

10. Για να αφαιρέσετε το δρομέα που αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί CRSR.



 Δεν είναι όλες οι προσεγγίσεις στη βάση δεδομένων του Flight Simulator εγκεκριμένες   
για χρήση με το GPS. Όταν μπορείτε να επιλέξετε μια ονομασία προσέγγισης GPS,         
στα δεξιά του ονόματος δείχνει ότι η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί με τη χρήση του 
δέκτη GPS. Ορισμένες διαδικασίες δεν θα έχουν αυτή την ονομασία, που σημαίνει            
ότι ο δέκτης GPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συμπληρωματικές οδηγίες 
πλοήγησης.  
 Στις ILS προσεγγίσεις για παράδειγμα, θα πρέπει να πετάξετε ρυθμίζοντας τον εξωτερικό 
VOR / ILS δέκτη στην κατάλληλη συχνότητα και μετά την εξωτερική CDI (HSI)              
για καθοδήγηση.

     5. Intersection Page
        ''Σελίδα Διασταυρώσεων''

 Η σελίδα Intersection εμφανίζει το γεωγραφικό πλάτος, μήκος και τον κωδικό                
της περιοχής για την επιλεγμένη διασταύρωση. 
 Η σελίδα Intersection εμφανίζει επίσης το αναγνωριστικό, radial και την απόσταση από το
πλησιέστερο VOR ή VOR /DME.                                                                                            
Οι ακόλουθες περιγραφές και συντμήσεις χρησιμοποιούνται:

   Position: γεωγραφικό μήκος /
πλάτος (μοίρες / λεπτά ή μοίρες /
λεπτά / δευτερόλεπτα)

   RAD: Radial από το πλησιέστερο
VOR, σε βαθμούς μαγνητικής

   DIS: Απόσταση από το
πλησιέστερο VOR, σε ναυτικά μίλια.

 Το VOR που εμφανίζεται στην σελίδα Intersection είναι το πλησιέστερο VOR,                
δεν είναι απαραίτητα η VOR που χρησιμοποιείται για να καθορίσει το σημείο τομής.    
Διασταυρώσεις μπορεί να επιλεγούν μόνο με αναγνωριστικό.

   



    6. NDB Page 

 Η σελίδα NDB εμφανίζει το όνομα εγκατάστασης, πόλη, περιοχή / χώρα,           
γεωγραφικό πλάτος, μήκος και πλάτος για το επιλεγμένο NDB.                                              
Η σελίδα NDB εμφανίζει επίσης τη συχνότητα.

 Το GPS χρησιμοποιεί τις ακόλουθες
περιγραφές και συντομογραφίες:
         Symbol:  (NDB)

         Position: Γεωγραφικό πλάτος και μήκος

         FREQ:     Συχνότητα, σε kilohertz (kHz)

 Το NDBs μπορεί να επιλεγεί
μόνο με αναγνωριστικό.
Αντί για τη χειροκίνητη εισαγωγή μιας
επιθυμητής συχνότητας από τη σελίδα NDB
στο  ADF radio, μπορείτε απλά να τονίσετε
τη συχνότητα και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί ENT.
 Το GPS θα τοποθετήσει αυτόματα τη συχνότητα στο ADF radio.

    7. VOR Page 

 Η σελίδα VOR εμφανίζει το όνομα εγκαταστάσης, την πόλη, τον κωδικό περιοχής, 
μαγνητική μεταβολή, το γεωγραφικό πλάτος, μήκος και πλάτος για το επιλεγμένο VOR.      
Η σελίδα VOR εμφανίζει επίσης την συχνότητα. 
Το GPS χρησιμοποιεί τις ακόλουθες περιγραφές και συντομογραφίες:

     Symbol: (VOR) ή (VOR DME)

    VAR:        Μαγνητική μεταβολή,       
σε βαθμούς.

    Position: Γεωγραφικό πλάτος
και μήκος.

    FREQ: Συχνότητα,
σε megahertz (Mhz).

 Το VORs μπορεί να επιλεγεί
μόνο με αναγνωριστικό.

                                                                                                                                            



 Αντί για τη χειροκίνητη εισαγωγή μιας επιθυμητής συχνότητας από τη σελίδα VOR        
στο Nav 1 radio, μπορείτε απλά να τονίσετε τη συχνότητα και στη συνέχεια να πατήστε    
το κουμπί ENT. 
 Το GPS θα τοποθετήσει  αυτόματα τη συχνότητα σε κατάσταση αναμονής στη πλευρά    
του Nav 1 radio. 

    Nearest Page Group 

  Η σελίδα πλησιέστερη ομάδα (NRST) παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες                         
για τα εννέα πλησιέστερα αεροδρόμια, VORs, NDBs, και διασταυρώσεις                          
έως τα 200 nm από την τρέχουσα θέση σας. 

    Για να επιλέξετε μία NRST σελίδα

         1. Από οποιαδήποτε σελίδα, πατήστε το κουμπί NRST για να επιλέξετε την σελίδα 
Nearest Airport.
   -ή-

 Περιστρέψτε το μεγάλο διακόπτη σε όλη τη διαδρομή προς τα δεξιά για να επιλέξετε    
την ομάδα σελίδων NRST. Η NRST θα εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

         2. Περιστρέψτε το μικρό κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή NRST σελίδα.

 Το GPS δεν μπορεί να εμφανίσει και τα εννέα από τα πλησιέστερα αεροδρόμια, VORs, 
NDBs, ή διασταυρώσεις στην αντίστοιχη NRST σελίδα με τη μία. Η σελίδα κοντινότερα 
αεροδρόμια  εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες για τα πέντε πλησιέστερα αεροδρόμια,    
με γραμμή κύλισης στη δεξιά πλευρά της σελίδας που δείχνει ποιο μέρος της λίστας
εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή. 
 Οι NRST σελίδες για VORs, NDBs, intersections και εν χρήσει waypoints θα εμφανίσει 
εννέα σημεία σε μια στιγμή. Χρησιμοποιήστε το δρομέα που αναβοσβήνει και το μεγάλο 
κουμπί για να μετακινηθείτε και να δείτε το υπόλοιπο των ενδιάμεσων σημείων                   
ή εναέριων χώρων από τη λίστα.
 
 Για να μετακινηθείτε στη λίστα των κοντινότερα αεροδρομίων, VORs, NDBs,                    
ή intersections:

1.   Επιλέξτε την επιθυμητή σελίδα NRST, χρησιμοποιώντας τα βήματα                
που περιγράφονται παραπάνω.
 2.  Πατήστε το κουμπί CRSR να ενεργοποιήσετε τον κέρσορα.
 3.  Περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα.
 4.  Η μπάρα κύλισης κατά μήκος της δεξιά πλευρά της σελίδας θα δείξει            
ποιο  μέρος της λίστας εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή.
 5.  Πατήστε το κουμπί CRSR για να αφαιρέσετε το δρομέα που αναβοσβήνει.



    Navigating to a Nearby Waypoint 
   ''Πλοήγηση σε κοντινή απόσταση Waypoint''

  Οι σελίδες NRST μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την direct-to λειτουργία 
για να ορίσετε γρήγορα μια πορεία προς ένα κοντινό χαρακτηριστικό.                                
Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να είναι μια πραγματική εξοικονόμηση χρόνου σε σύγκριση            
με την ανάκτηση πληροφοριών από τη βάση δεδομένων με τη χρήση σελίδες WPT.
 Το πιο σημαντικό, παρέχει άμεσα την πλοήγηση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο                   
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την πτήση. Για να επιλέξετε ένα κοντινό αεροδρόμιο,
VOR, NDB,  intersections ή ένα σημείο Waypoint ως Direct-to στον προορισμό:

  1.  Χρησιμοποιήστε το δρομέα που αναβοσβήνει για να μετακινηθείτε μέσα από μια   
λίστα σελίδων NRST και να τονίσετε το επιθυμητό πλησιέστερο σημείο Waypoint,       
όπως εξηγήθηκε παραπάνω.
  2.  Πατήστε το Direct-to κουμπί για να εμφανιστεί η σελίδα Select Direct-to Waypoint.
  3.  Πατήστε το πλήκτρο ENT για να δεχθεί το αναγνωριστικό του επιλεγμένου σημείου 
Waypoint και πατήστε το πλήκτρο ENT για δεύτερη φορά (με το Activate φωτισμένο)     
για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς το επιλεγμένο waypoint.

    1. Nearest Airport Page 

 Το Nearest Airport Page φέρει το αναγνωριστικό σύμβολο, και εμφανίζει τα εννέα 
πλησιέστερα αεροδρόμια (σε απόσταση 200 nm από την τρέχουσα θέσης σας),            
καθώς και την απόσταση από κάθε αεροδρόμιο. Για κάθε αεροδρόμιο που παρατίθενται,      
η σελίδα πλησιέστερου αεροδρρομίου δείχνει επίσης την κατεύθυνση προς το 
αεροδρόμιο,την απόσταση, την καλύτερη δυνατή προσέγγιση, την συχνότητα    
επικοινωνίας κυκλοφορίας (CTAF) και το μήκος του μακρύτερου διαδρόμου.
 Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Nearest Airport σελίδα για να βρείτε γρήγορα 
τις συχνότητες επικοινωνίας σε ένα κοντινό αεροδρόμιο για χειροκίνητο συντονισμό        
του εξωτερικού COM πομποδέκτη. Πρόσθετες συχνότητες επικοινωνίας, πληροφορίες 
διαδρόμου και άλλες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες από το Nearest Airport page 
τονίζοντας το αναγνωριστικό του επιθυμητού αεροδρομίου και πατώντας το κουμπί ENT.

   
    Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για ένα κοντινό αεροδρόμιo

 1.  Επιλέξτε την σελίδα  Nearest Airport 
 2.  Πατήστε το κουμπί CRSR για να
ενεργοποιήσετε τον κέρσορα.
 3.  Περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί για να
μετακινηθείτε μέσα στη λίστα, τονίζοντας το
αναγνωριστικό του επιθυμητού αεροδρομίου.
 4.  Πατήστε το πλήκτρο ENT για να
εμφανιστεί η η σελίδα τοποθεσία
αεροδρομίου για το επιλεγμένο αεροδρόμιο.



5.   Για να δείτε επιπλέον WPT σελίδες για το επιλεγμένο αεροδρόμιο 
(συμπεριλαμβανομένου του διαδρόμου, του αεροδρομίου και τις σελίδες 
συχνοτήτων αεροδρομίου), πατήστε το κουμπί CRSR για να αφαιρέσετε 
το δρομέα που αναβοσβήνει. 
6.  Περιστρέψτε το μικρό κουμπί για να εμφανίσετε τις επιπλέον σελίδες του WPT. 
7.  Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί CRSR να επιστρέψετε το δρομέα            
που αναβοσβήνει στην οθόνη.
8.  Για να επιστρέψετε στη σελίδα Κοντινότερο Αεροδρόμιο,                            
πατήστε το κουμπί NRST. 

    2. Nearest Intersection Page
 

 Η σελίδα Nearest Intersection εμφανίζει το αναγνωριστικό σύμβολο και φέρει τις εννέα 
πλησιέστερες διασταυρώσεις (εντός 200 nm από την τρέχουσα θέσης σας), καθώς και την 
απόσταση σε κάθε διασταύρωση. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για μια κοντινή 
διασταύρωση:

  1.  Επιλέξτε την  Nearest Intersection
Page.

  2.  Πατήστε το κουμπί CRSR
για να ενεργοποιήσετε τον κέρσορα.

  3.  Περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί
για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα,
τονίζοντας το αναγνωριστικό
της επιθυμητής διασταύρωσης.

  4.  Πατήστε το πλήκτρο ENT
για να εμφανιστεί η σελίδα διασταύρωσης     
για το επιλεγμένο σημείο Intersection.
 
  5.Για να επιστρέψετε στην Πλησιέστερη
σελίδα διασταύρωσης πατήστε το κουμπί NRST.



   
    3. Nearest NDB Page 

 Η σελίδα Nearest NDB εμφανίζει το αναγνωριστικό σύμβολο και την συχνότητα           
των εννέα πλησιέστερων NDBs (σε απόσταση 200 nm από την τρέχουσα θέσης σας),         
καθώς και τη θέση και απόσταση από κάθε NDB. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες    
για ένα κοντινό NDB:

   1.  Επιλέξτε την σελίδα Nearest NDB.
   2.  Πατήστε το κουμπί CRSR για να
ενεργοποιήσετε τον κέρσορα.
   3.  Περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί για να
μετακινηθείτε μέσα στη λίστα, τονίζοντας
το αναγνωριστικό του επιθυμητού NDB.
   4.  Πατήστε το πλήκτρο ENT για να
εμφανιστεί η intersections pages                     
για το επιλεγμένο NDB.
   5.  Για να επιστρέψετε στην σελίδα Nearest
NDB  πατήστε το κουμπί NRST.

    4. Nearest VOR Page 

 Η σελίδα Nearest VOR εμφανίζει το αναγνωριστικό και το σύμβολο των εννέα 
πλησιέστερων VORs (σε απόσταση 200 nm από την τρέχουσα θέσης σας),                   
καθώς και την θέση και απόσταση από κάθε VOR. Σε κάθε VOR που αναφέρεται,             
με τη σελίδα  Nearest VOR δείχνει επίσης τη συχνότητα της κοντινής VOR για αναφορά  
σε συντονισμό ενός δέκτη VOR.
 Επιλέξτε την σελίδα Nearest VOR:

1. Πατήστε το κουμπί CRSR           
για να ενεργοποιήσετε τον κέρσορα.

 2. Περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί
για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα,
τονίζοντας το αναγνωριστικό του
επιθυμητού VOR.

 3. Πατήστε το πλήκτρο ENT για να
εμφανιστεί η η σελίδα διασταύρωσης
για το επιλεγμένο VOR.

 4. Για να επιστρέψετε στην σελίδα Nearest VOR πατήστε το κουμπί NRST.

   



    5. Nearest Airspace Page 

 Η τελευταία σελίδα της NRST ομάδας, η Nearest Airspace Page, θα σας ενημερώση
 για έως εννέα θέσεις από ελεγχόμενους εναέριους χώρους ή ειδικής χρήσης                     
που βρίσκονται κοντά στην τροχιά της πτήσης σας. Οι ειδοποιήσεις παρέχονται σύμφωνα 
με τους ακόλουθους όρους:

           Εάν η προβλεπόμενη πορεία σας θα σας μεταφέρει μέσα σε ένα ελεγχόμενο ή 
ειδικής χρήσης εναέριο χώρο εντός των επόμενων δέκα λεπτών, θα εμφανιστεί ειδοποίηση 
εναέριος χώρος μπροστά-λιγότερο από 10 λεπτά. Η πλησιέστερη σελίδα του εναέριου 
χώρου θα δείξει τον εναέριο χώρο, μπροστά σας.
          Αν είστε έως δύο ναυτικά μίλια από μία ελεγχόμενη ή ειδική χρήση εναέριου χώρου 
και η τρέχουσα πορεία σας θα σας μεταφέρει στο εσωτερικό του εναερίου χώρου,              
θα εμφανιστεί μήνυμα εναέριος χώρος κοντά και μπροστά.  Η πλησιέστερη σελίδα        
του εναέριου χώρου θα δείξει τον εναέριο χώρο,  Ahead < 2nm  (μπροστά <2nm).
          Αν είστε  έως δύο ναυτικά μίλια από μία ελεγχόμενη ή ειδική χρήση εναέριου χώρου 
και η τρέχουσα πορεία σας, δεν θα σας μεταφέρει στο εσωτερικό, το μήνυμα θα εμφανιστεί 
κοντά εναέριος χώρος μικρότερος 2nm. Η πλησιέστερη σελίδα του εναέριου χώρου        
θα δείξει εντός 2nm στον εναέριο χώρο.
          Εάν έχετε εισάγει μια ελεγχόμενη ή ειδικής χρήσης του εναέριου χώρου, θα 
εμφανιστεί το μήνυμα μέσα εναέριος χώρος. Η πλησιέστερη σελίδα του εναέριου χώρου 
θα δείξει μέσα στον εναέριο χώρο.

 Σημειώστε ότι οι ειδοποιήσεις εναέριου χώρου  βασίζονται σε τρισδιάστατα δεδομένα 
(γεωγραφικό πλάτος, μήκος και υψόμετρο) για την αποφυγή άσκοπων συναγερμών. Τα όρια
συναγερμού για ελεγχόμενο εναέριο χώρο χωρίζονται επίσης σε τομείς που παρέχει πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά με κάθε κοντινό εναέριο χώρο. Μόλις μία από τις περιγραφόμενες 
συνθήκες υπάρξει, το σύστημα ειδοποίησης θα αναβοσβήνει το μήνυμα πάνω από το 
κουμπί MSG, ειδοποιώντας σας με μήνυμα εναέριου χώρου. Ένα ρυθμιστικό υψόμετρο 
200 ποδιών συμπεριλαμβάνεται για να παρέχει ένα επιπλέον περιθώριο ασφαλείας πάνω   
και κάτω από τα όρια που δημοσιεύονται.

    Για να δείτε ένα μήνυμα προειδοποίησης
εναέριου χώρου (GPS 500 μόνο)

1.  Όταν το σύστημα ειδοποίησης
μηνύματος (MSG) πάνω από το πλήκτρο 
MSG αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο 
MSG.

2.  Το μήνυμα θα εμφανιστεί.

3.  Πιέστε ξανά το πλήκτρο MSG            
για να απορρίψετε το μήνυμα.



 Μόλις σας έχει παρασχεθεί ένα μήνυμα προειδοποίησης εναέριου χώρου, λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο εναέριο χώρο μπορούν να προβληθούν στην 
κοντινότερη σελίδα Εναέριου Χώρου. Η πλησιέστερη σελίδα του εναέριου χώρου εμφανίζει
το όνομα του εναέριου χώρου, την κατάσταση (μπροστά, μπροστά <2nm, κ.λπ., όπως 
περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα) και την προβλεπόμενη ώρα εισόδου (εάν υπάρχει).
 Αν αποσπαστεί η προσοχή σας από το σχεδόν σταθερό αναβόσβημα του προειδοποιητικού 
σήματος μηνύματος, όταν πετάτε σε μια περιοχή με πολλούς ελεγχόμενος εναέριους 
χώρους, είναι εύκολο να απενεργοποιήσετε προσωρινά τα μηνύματα ειδοποίησης             
του εναέριου χώρου.

    Για να απενεργοποιήσετε τα μηνύματα προειδοποίησης του εναέριου χώρου 
(GPS 500 μόνο)

     1.Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MSG για δύο δευτερόλεπτα.
     2. "OFF" θα εμφανιστεί στο χώρο ''μήνυμα αναγγελίας'' πάνω
από το κουμπί MSG.
     3. Πατήστε το πλήκτρο MSG και πάλι για να ενεργοποιήσετε                
ξανά τα μηνύματα ειδοποίησης του εναέριου χώρου.

    Aυτόνομες σελίδες

    1. Active Flight Plan Page

 Εάν δημιουργήσετε ένα VFR ή IFR σχέδιο πτήσης χρησιμοποιώντας το Flight Planner, του 
Flight Simulator αυτό θα φορτωθεί αυτόματα στο GPS και μπορείτε να το ενεργοποιήσετε 
για χρήση στην πλοήγηση. Το Active Flight Plan  παρέχει πληροφορίες για τα ενεργά 
σχέδια πτήσης (ή direct-to). Για να επιλέξετε την σελίδα Active Flight Plan :

    Πατήστε το κουμπί  FPL.

 Σημείωση: Δεν μπορείτε να
δημιουργήσετε σχέδια πτήσης
στο Flight Simulator GPS.
Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε
το Flight Planner του Flight
Simulator.
 Το σχέδιο πτήσης αυτόματα
θα φορτωθεί στο GPS
και ενεργοποιείται για χρήση.
Μπορείτε, ωστόσο, να
δημιουργήσετε μια "direct-to"
για έναν προορισμό.



 Με ένα ενεργοποιημένο "direct-to" ή το φορτωμένο σχέδιο πτήσης, η σελίδα               
Active Flight Plan θα δείξει κάθε waypoint του σχεδίου πτήσης                                          
(ή ένα ενδιάμεσο σημείο για ένα direct-to), μαζί με την επιθυμητή πορεία (DTK),            
την απόσταση (DIS) για κάθε σκέλος ''leg'' και την αθροιστική απόσταση (CUM).
 Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σκέλος μέσα στο ενεργό σχέδιο πτήσης,                  
σαν ενεργό σκέλος (τα οποία σκέλη επί του παρόντος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν       
για την καθοδήγηση πλοήγησης), χρησιμοποιώντας το κουμπί MENU.

      Για να ενεργοποιήσετε ένα συγκεκριμένο σκέλος του ενεργού Flight Plan 

      Από την σελίδα   Active Flight Plan, πατήστε το κουμπί CRSR                                  
για να ενεργοποιήσετε τον κέρσορα.
      Περιστρέψτε  το μεγάλο κουμπί για να επισημάνετε το επιθυμητό waypoint 
προορισμού.
      Πατήστε το πλήκτρο  MENU, επιλέξτε την επιλογή "Activate Leg" και πατήστε            
το κουμπί ENT. (GPS 500 μόνο) 
   -ή-
 Πατήστε το Direct-to κουμπί δύο φορές. (GPS 500 και 295 GPS)

 Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιβεβαίωσης.

      Με  to Activate φωτισμένο, πατήστε το πλήκτρο ENT.

 Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών με όργανα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν          
τη δυνατότητα όχι μόνο για να ενεργοποιήσετε ένα συγκεκριμένο σημείο -προς-σημείο 
σκέλος, αλλά και για να ενεργοποιήσετε το τμήμα διαδικασία στροφής σε μια προσέγγιση, 
ακολουθία ενός DME τόξο, ή να ενεργοποιήσετε ένα holding pattern. 
 Μπορείτε να δείτε οποιαδήποτε προσέγγιση στη σελίδα Airport Approach στη WPT ομάδα 
σελίδων. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Waypoint ομάδας σελίδων.)

    Procedures Page 
 
 Η μονάδα Flight Simulator GPS σας επιτρέπει να πετάξετε προσεγγίσεις nonprecision      
σε αεροδρόμια με τις δημοσιευμένες διαδικασίες ενόργανης προσέγγισης. Προβάλετε        
τη σελίδα Procedures  πατώντας το κουμπί PROC. Η σελίδα διαδικασιών παρέχει      
άμεση πρόσβαση σε προσεγγίσεις που βασίζονται στο ενεργό σχέδιο πτήσης ή direct-to       
στον προορισμό. Σε κάθε περίπτωση, το αεροδρόμιο προορισμού πρέπει να έχει 
δημοσιευμένες διαδικασίες που συνδέονται με αυτό.
 Για να επιλέξετε τη σελίδα Διαδικασίες:

    Πατήστε το κουμπί  PROC.



         

    Για να επιλέξετε μια προσέγγιση

1.   Πατήστε το κουμπί PROC
για να εμφανιστεί η επιλογή 
Procedures page.
2.   Περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί
για να επισημάνετε την επιλογή Select
Approach και πατήστε το κουμπί ENT.
Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο λίστα
των διαθέσιμων διαδικασιών. 

         
                                                                                        The Procedures page

 3 .  Περιστρέψτε το μεγάλο
κουμπί   για να επισημάνετε
την επιθυμητή προσέγγιση και
πατήστε το πλήκτρο ENT.
Ένα δεύτερο παράθυρο θα
εμφανιστεί που απαριθμεί τις
διαθέσιμες μεταβάσεις 
                                                      
                                                      
4.  Περιστρέψτε το μεγάλο
κουμπί για να επισημάνετε το
επιθυμητό waypoint μετάβασης
και πατήστε το κουμπί ENT.
 Η επιλογή αυτή Aprroach
Vectors  υποθέτει ότι θα λάβετε 
Vectors με το τελικό τμήμα
της πορείας προσέγγισης
και θα δώσει οδηγίες πλοήγησης
σε σχέση με την τελική πορεία
προσέγγισης. 

5. Περιστρέψτε το μεγάλο
κουμπί για να τονίσετε  Load
ή Activate και πατήστε το κουμπί 
ENT. Η Load θα προσθέσει την
προσέγγιση στο σχέδιο πτήσης
χωρίς να χρησιμοποιείτε αμέσως
για οδηγίες πλοήγησης. Αυτό
σας επιτρέπει να συνεχίσετε
την πλοήγηση στο αρχικό σχέδιο
πτήσης, αλλά διατηρεί
τις διαδικασίες διαθέσιμες στην
σελίδα  Active Flight plan
για γρήγορη ενεργοποίηση όταν χρειαστεί.                                 
                                                                                        



                                                                       
                                                                     Selecting approach  vectors                    

 Δεν είναι όλες οι προσεγγίσεις στη βάση
δεδομένων που έχουν εγκριθεί για χρήση 
GPS. Όμως μπορείτε να επιλέξετε
μια προσέγγιση και μια ονομασία GPS      
στα δεξιά της διαδικασίας δείχνει
ότι η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί         
με τη χρήση του δέκτη GPS. Ορισμένες
διαδικασίες δεν θα έχουν αυτή
την ονομασία, που σημαίνει ότι ο δέκτης
GPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
για συμπληρωματικές οδηγίες πλοήγησης.

 
 Στις ILS προσεγγίσεις, για παράδειγμα, θα πρέπει να πετάξετε ρυθμίζοντας                      
τον εξωτερικό δέκτη VOR / ILS στην κατάλληλη συχνότητα και χρησιμοποιώντας           
την εξωτερική CDI (ή HSI) για καθοδήγηση.                                                          
 Αν πετάτε μια προσέγγιση GPS, ή μια προσέγγιση nonprecision εγκεκριμένη για το GPS 
και σκοπεύετε να το κάνετε με την χρήση του VOR 1 δείκτη του αεροσκάφους,  
βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Nav/ GPS στο ταμπλό του αεροσκάφους βρίσκεται στο GPS. 
 Αν όμως, θέλετε να πετάξετε την προσέγγιση, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Nav 1 
radio και σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το GPS μόνο για την επίγνωση της κατάστασης 
στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Nav/ GPS έχει οριστεί σε θέση NAV.
 Μόλις επιλέξετε μια προσέγγιση, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε για πλοήγηση από τη 
σελίδα Διαδικασίες. Η ενεργοποίηση της προσέγγισης παρακάμπτει την καθ 'οδόν τμήμα 
του ενεργού σχεδίου πτήσης, προχωρώντας άμεσα στο τμήμα προσέγγισης (για μια πλήρη 
προσέγγιση, απευθείας στην αρχική  προσέγγιση fix). Η ενεργοποίηση της προσέγγισης 
ξεκινά επίσης την αυτόματη CDI κλιμάκωση της μετάβαση  στην προσέγγιση που 
εξελίσσεται.                                                               

    To activate a previously loaded approach 
   ''Ενεργοποίση μιας ήδη φορτωμένης προσέγγισης''

1.   Πατήστε το κουμπί PROC για να
εμφανιστεί η σελίδα διαδικασιών.
2.   Περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί
για να τονίσετε Activate Approach.
3.   Πατήστε το πλήκτρο ENT.

Μια άλλη επιλογή σελίδας Procedures,  
σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το τελικό
τμήμα στη πορεία προσέγγισης. Αυτή η
επιλογή προϋποθέτει ότι θα λάβετε vectors
στην τελική αποτύπωση προσέγγισης (FAF)
και σας καθοδηγεί για να παρακολουθήσει
την τελική κατύθυνση πριν από την
επίτευξη του FAF.



    To activate the previously loaded approach, with vectors to final''
   ''Ενεργοποίση μιας ήδη φορτωμένης προσέγγισης με vectors στην τελική''

1.  Πατήστε το κουμπί PROC για να εμφανιστεί η σελίδα διαδικασιών.
2.  Περιστρέψτε το μεγάλο δεξί κουμπί για να επισημάνετε Activate Vectors-To-Final
3.  Πατήστε το πλήκτρο ENT.

 Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να είναι πιο εύκολο να φορτώσετε την πλήρη προσέγγιση, 
ενώ είστε ακόμα σε κάποια απόσταση, καθ 'οδόν προς το αεροδρόμιο προορισμού.  
Αργότερα αν ακολουθείτε vectors στην τελική, χρησιμοποιήστε τα παραπάνω βήματα     
για να επιλέξετε  Activate Vectors –To -Final το οποίο καθιστά την εισερχόμενη πορεία     
προς την FAF waypoint  ενεργή. Διαφορετικά, ενεργοποιήστε την πλήρη προσέγγιση 
χρησιμοποιώντας την επιλογή Activate Approach.

   

    Basic Approach Operations 
   ''Βασικές λειτουργείες προσέγγισης''

 Τα GPS του Flight Simulator παρέχουν καθοδήγηση προσέγγισης nonprecision.                 
Ο δέκτης GPS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό βοήθημα για ακριβείς
προσεγγίσεις και localizer-based προσεγγίσεις nonprecision, αλλά εξωτερικοί δέκτες 
localizer and glide slope  πρέπει να χρησιμοποιούνται για την βασική προσέγγιση 
καθοδήγησης πορείας.
 Προσεγγίσεις σχεδιασμένες ειδικά για το GPS είναι συχνά πολύ απλές και δεν απαιτεί      
να υπερίπτανται πάνω από ένα VOR ή NDB. Επί του παρόντος, πολλές προσεγγίσεις 
nonprecision έχουν επικάλυψη GPS για να σας αφήσει να πετάξετε μια υπάρχουσα 
διαδικασία (VOR, VOR / DME, NDB, RNAV, και ούτω καθεξής) με μεγαλύτερη ακρίβεια 
με τη χρήση GPS.
 Πολλές προσεγγίσεις  με επικάλυψη είναι πολύπλοκες σε σχέση με GPS μόνο 
προσεγγίσεις. 
 Το GPS σας καθοδηγεί μέσα από κάθε σκέλος της προσέγγισης,  συμπεριλαμβανομένης  
της διαδικασίας αποτυχημένης προσέγγισης. Προσεγγίσεις μπορεί να πετάξει με πλήρη 
μετάβαση, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε δημοσιευμένη διαδρομή  ή αρχικής προσέγγισης 
(IAF) - ή μπορεί να πετάξει με ένα vectors-to-final.

    To fly a typical approach using the GPS 
   ''Για να πετάξετε μια τυπική προσέγγιση με τη χρήση του GPS''

 1.  Πριν από την αναχώρηση, επιλέξτε τον προορισμό χρησιμοποιώντας               
το  Direct-to κουμπί
 -ή- 
Δημιουργήστε ένα σχέδιο πτήσης χρησιμοποιώντας το Flight Planner.
 2.  Ενώ είστε καθ 'οδόν, το ATC θα σας ενημερώσει ποια προσέγγιση                   
να περιμένετε. (Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη, αν θέλετε).
3.  Πατήστε το κουμπί PROC και επιλέξετε την επιλογή Select Approach.



 4. Τοποθετήστε την αναμενόμενη προσέγγιση (συχνά ενώ είστε καθ 'οδόν), έν 
αναμονή της μελλοντικής χρήσης της. Αυτό τοποθετεί την προσέγγιση στο ενεργό 
σχέδιο πτήσης, αλλά διατηρεί την καθοδήγηση πορείας στο καθ 'οδόν τμήμα     
μέχρι να ενεργοποιηθεί η προσέγγιση.
 5.  Ενεργοποιήστε την  πλήρη προσέγγιση ή vectors-to-final, ανάλογα                   
με την περίπτωση. Σε ορισμένα σενάρια, μπορείτε να το βρείτε πιο βολικό να 
ενεργοποιηθεί αμέσως η προσέγγιση και να παραλείψετε τη διαδικασία φόρτωσης.

    Points to Remember for All Approaches
  ''Σημεία που πρέπει να θυμάστε για όλες τις προσεγγίσεις''

   1. Το GPS έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει τους τυπωμένους πίνακες προσέγγισης 
σας και να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την επίγνωση της κατάστασης σε ολόκληρη         
την προσέγγιση.
 Ωστόσο, θα πρέπει να πετάξετε πάντα μια προσέγγιση όπως εμφανίζεται                     
στον πίνακα προσέγγισης.

   2. Το ενεργό σκέλος (ή το τμήμα της παρούσης προσέγγισης σε χρήση) απεικονίζεται    
με πορφυρό  χρώμα στη σελίδα του χάρτη. Όπως πετάτε την προσέγγιση,                        
το GPS θα ακολουθεί αυτόματα μέσα στη οθόνη το κάθε σκέλος της προσέγγισης.
   
 
   3. Η δημοσιευμένη πορεία αποτυχημένης προσέγγισης εμφανίζεται ως διακεκομμένη 
λευκή γραμμή που εκτείνεται πέρα από το σημείο αποτυχημένης προσέγγισης (MAP). 
Καθώς περνάτε το MAP, το GPS θα εμφανίζει το πρώτο σημείο αναφοράς waypoint       
της αποτυχημένης προσέγγισης.

 Προσγειωθείτε, ή πετάξτε τη δημοσιευμένη διαδικασία αποτυχημένης προσέγγισης.

 
    Approaches with Procedure Turns

 Το GPS μετατρέπει το αποθηκευμένο τμήμα της διαδικασίας στροφής μιας προσέγγισης
 ως ένα από τα σκέλη της προσέγγισης. Για το λόγο αυτό, το GPS δεν απαιτεί ειδικές 
εργασίες από τον πιλότο - άλλο από την διαδικασία πτήσης, η ίδια, πέρα από τη σειρά     
που απαιτείται για οποιοδήποτε άλλο είδος προσέγγισης.
 
   



    To fly the procedure turn
   ''Για να πετάξτε με τη διαδικασία στροφή''

    1. Στα 30 nm από το αεροδρόμιο προορισμού, το GPS θα στραφεί από την en route
λειτουργεία στην λειτουργία terminal  (όπως φαίνεται στην κάτω αριστερή γωνία            
της οθόνης) και η κλίμακα του δείκτη απόκλισης πορείας (CDI) θα μεταβεί από ένα 5,0       
έως 1,0 nm απόκλισης πλήρους κλίμακας.
    2.  Αρκετά μίλια πριν από την επίτευξη της αρχικής προσέγγισης (IAF), μπορεί             
να θέλετε να επανεξετάσετε την ακολουθία προσέγγισης.
       o  Πατήστε το κουμπί  FPL για να εμφανίσετε την σελίδα με το ενεργό σχέδιο πτήσης.
       o  Πατήστε το κουμπί CRSR και περιστρέψτε το μεγάλο κουμπί για να επανεξετάστε 
κάθε τμήμα της προσέγγισης.
       o  Όταν τελειώσετε, πατήστε ξανά το κουμπί FPL για να επιστρέψετε
στην προηγούμενη σελίδα.
    3. Καθώς πλησιάζετε την IAF, διαλέξτε την εξερχόμενη ''outbound'' πορεία στο CDI     
του αεροσκάφους (ή HSI) χρησιμοποιώντας το OBS κουμπί και ξεκινήστε μια κανονικού 
συντελεστή στροφή προς αυτή την κατεύθυνση πορείας.
    4. Πετάξτε την outbound πορεία, κρατώντας τη βελόνα CDI στο κέντρο.
    5. Μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα, γυρίστε 45 μοίρες αριστερά ή προς τα δεξιά 
(όπως φαίνεται στο διάγραμμα ή GPS) για να κινήστε τη διαδικασία στροφής. Ο δέκτης 
Flight Simulator GPS θα παρέχει καθοδήγηση πορείας σε σχέση με το outbound leg     
από την FAF και μέσω της διαδικασίας μετατρέψτε το μονοι σας. (Το GPS θα εμφανίσει   
τη διαδικασία στροφής στην Map σελίδα και θα υποδεικνύει τη σειρά διαδικασίας του      
ως ενεργού σκέλους σχετικά με τις σελίδες Default NAV και Active Flight Plan)                 
Η βελόνα  CDI θα αρχίσει να κινείται προς τα δεξιά.
   6. Μετά από περίπου ένα λεπτό, πρέπει να κάντε 180 μοιρών δεξιά στροφή για να
συλλάβετε την εισερχόμενη πορεία. Το GPS θα ευαισθητοποιηθεί με το εισερχόμενο 
σκέλος στο FAF και η βελόνα CDI θα ταλαντεύεται προς την αντίθετη πλευρά για να 
παρέχει την κατάλληλη ανίχνευση κατά μήκος του τμήματος τελικής πορείας.
   7. Καθώς η βελόνα CDI ξεκινά  να πλησιάζει στο κέντρο, στρίβετε δεξιά στην τελική 
πορεία προσέγγισης.
   8. Εντός 10 nm από το αεροδρόμιο, στο GPS θα μεταβείτε από τη λειτουργία terminal 
στην approach λειτουργεία. Η  CDI κλιμάκωση θα γίνει αυστηρότερη 1,0 - 0,3 ναυτικά 
μίλια, απόκλιση πλήρους κλίμακας.
   9. Καθώς διασχίζετε την FAF, κάντε όλες τις απαραίτητες διορθώσεις πορείας               
για το τελικό τμήμα κατεύθυνσης (FAF το MAP).
   10. Όταν διασχίσετε το MAP,  ο προορισμός θα εμφανιστεί στο χάρτη                           
(για παράδειγμα, RW03, στο κατώφλι του διαδρόμου).
   11.  Με τη βελόνα κεντραρισμένη, πετάτε προς το MAP, παρατηρώντας τα ελάχιστα 
υψομέτρου που δείχνει η κάρτα προσέγγισης.
   12.  Καθώς περνάτε το MAP, το GPS θα εμφανίζει το πρώτο σημείο αναφοράς waypoint,
της αποτυχημένης προσέγγισης.

  Προσγειωθείτε, ή πετάξτε τη δημοσιευμένη διαδικασία αποτυχημένης προσέγγισης.

   



    Missed Approaches  ''Αποτυχημένες προσεγγίσεις''

 Αφού περάσετε το MAP, θα πρέπει να πραγματοποιήστε τη διαδικασία ''αποτυχημένης 
προσέγγισης'', εάν ο διάδρομος δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Καθώς περνάτε το MAP, το 
GPS θα εμφανίζει το πρώτο δημοσιευμένο σημείο αναφοράς waypoint της αποτυχημένης 
προσέγγισης και στη συνέχεια το κάθε ''waypoint'' σημείο αναφοράς στη σειρά, 
συμπεριλαμβανομένου του χώρου αναμονής ''holding pattern''.

  
    To initiate and fly the missed approach  procedure
   ''Για να ξεκινήσετε και να πετάξετε τη διαδικασία αποτυχημένης προσέγγισης''

1.  Ακολουθήστε τις διαδικασίες αποτυχημένης
προσέγγισης  όπως δημοσιεύεται στον πίνακα
προσεγγισή σας, για τη σωστή άνοδο και τις οδηγίες
κατεύθυνσης. Το GPS θα σας καθοδηγήσει μέσω
της δημοσιευμένης διαδικασίας στο ''holding pattern''
και θα σας παρέχει καθοδήγηση πορείας μέσα στο 
holding pattern συμπεριλαμβανομένου ενός
τροποποιημένου σημείου εισόδου.

2.  Κατά την έξοδό σας από το holding pattern για να
ξαναπετάξετε την προσέγγιση
(ή μια άλλη προσέγγιση), πατήστε το κουμπί PROC    
για να επιλέξετε Select Approach ή Activate Approach όπως περιγράφηκε 
προηγουμένως               
 -ή- 
χρησιμοποιήστε το Direct-to κουμπί για να επιλέξετε ένα άλλο προορισμό.

    Approaches with a Hold 
  ''Προσεγγίσεις με κράτηση''

       Αν μια προσέγγιση ξεκινά με ένα ''holding pattern'', το GPS μπορεί να κάνει απλές 
εργασίες σ' αυτό. Για να πετάξει μια προσέγγιση με μια κράτηση:

1. Εντός 30 nm από το αεροδρόμιο,
το GPS θα στραφεί από en route λειτουργία
προς   την terminal λειτουργία, και η κλίμακα
CDI   θα μεταβεί 5,0 έως 1,0 nm, απόκλιση
πλήρους κλίμακας.

 2. Το GPS θα εμφανίσει το ''holding pattern''
στην σελίδα Map και θα αναφέρει το ''holding
pattern'' ως το ενεργό σκέλος στις σελίδες 
Default Nav και Active Flight Plan.

 3. Το GPS θα παρέχει καθοδήγηση πορείας
μέσα από την διαδικασία της κράτησης,
συμπεριλαμβανομένης μιας τροποποιημένης   
καταχώρησης.



 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να χάσετε επιπλέον ύψος ή ταχύτητα με τη μετάβαση  και πάλι 
γύρω από το ''holding pattern'', πατήστε το κουμπί OBS για να αναστείλει χειροκίνητα       
το σημείο αναφοράς ''waypoint'' πριν από τη διέλευση του σημείου τη δεύτερη φορά.      
Εάν έχετε ήδη περάσει αυτό το σημείο αναφοράς ''waypoint'', ενεργοποιήστε ξανά το 
''holding pattern''  στην σελίδα Active Flight Plan.

    4.  Εντός 10 nm από το αεροδρόμιο, το GPS θα μεταβεί από την terminal λειτουργία 
στη approach λειτουργία . Η CDI κλιμάκωση θα γίνει αυστηρότερη 1,0 - 0,3 ναυτικά μίλια, 
απόκλιση πλήρους κλίμακας.
    5.  Κάντε όλες τις απαραίτητες διορθώσεις πορείας για το τελικό τμήμα κατεύθυνσης  
(FAF το MAP).
    6.  Καθώς διασχίζετε την FAF, στο GPS θα εμφανιστεί στο χάρτη ο προορισμός         
(για παράδειγμα RW21, το κατώφλι του διαδρόμου). Με τη βελόνα κεντραρισμένη, πετάξτε 
προς το MAP,  παρατηρώντας τα ελάχιστα υψομέτρου που δείχνει ο πίνακας προσέγγισης.
    7.  Καθώς περνάτε το MAP, το GPS θα εμφανίζει το πρώτο σημείο αναφοράς 
''waypoint'', της αποτυχημένης προσέγγισης.
     8.  Προσγειωθείτε, ή πετάξτε τη δημοσιευμένη διαδικασία αποτυχημένης προσέγγισης.

    



    DME Arc Approaches
  ''DME Arc Προσεγγίσεις'' 

 Η επικάλυψη GPS για DME προσέγγιση  χρησιμοποιεί επιπλέον ''waypoint'' σημεία που 
παρέχονται από την Jeppesen για να καθορίσει το τόξο. Αυτά τα σημεία υποδεικνύονται  
από ένα D ως το πρώτο γράμμα στο όνομα του σημείου αναφοράς, που ακολουθείται      
από τρεις αριθμούς και υποδεικνύει την ακτίνα που βρίσκεται το σημείο αναφοράς          
ενώ το τελευταίο γράμμα δηλώνει την ακτίνα του τόξου.
 Όταν δοθεί εντολή για μια DME προσέγγιση, μπορείτε να κάνετε ένα από τα παρακάτω  
για να συλλάβεται το τόξο.

     Ακολουθήστε μια συγκεκριμένη ακτίνα εισερχόμενη ''inbound'' για την επαφή της IAF.
    Ακολουθήστε  ATC vectors (οδηγίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας) που σας 
επιτρέπουν να παρακολουθήσετε το τόξο σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του τόξου.

    To Fly a DME arc approach
   ''Για να πετάξετε μια προσέγγιση τόξο DMΕ''

1. Εντός 30 nm του προορισμού,
το GPS  θα στραφεί από en route λειτουργία
προς την terminal λειτουργία και η κλίμακα
CDI   θα μεταβεί 5,0 έως 1,0 nm,
απόκλιση πλήρους κλίμακας.
2. Εάν δεν έχετε ήδη ενεργοποιήσει την
προσέγγιση, να είστε έτοιμοι να το κάνετε
όταν σας δοθεί άδεια για την προσέγγιση.
3. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
δείκτη του αεροσκάφους VOR 1 για να
πετάξετε την προσέγγιση, βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης Nav/ GPS στο ταμπλό
του αεροσκάφους βρίσκεται στο GPS.
-ή- 
Αν θέλετε να πετάξετε την προσέγγιση, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την        
Nav 1 radio, και να χρησιμοποιήστε το GPS μόνο για επίγνωση της κατάστασης  
στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Nav/ GPS έχει οριστεί στο Nav. 
4. Ακολουθήστε το τόξο, κρατώντας τη βελόνα CDI κεντραρισμένη.
5. Το επόμενο σημείο της προσέγγισης είναι ίσως ένα ενδιάμεσο Fix. Όταν η Fix 
γίνεται το ενεργό σημείο αναφοράς, να ξεκινήσετε ένα πρότυπο ρυθμό στροφής 
προς την κατεύθυνση αυτή. 
6. Εντός 10 nm από το αεροδρόμιο, το GPS θα μεταβεί από τη λειτουργία             
en route λειτουργία προς την terminal λειτουργία. Η CDI κλιμάκωση θα γίνει 
αυστηρότερη 1,0 - 0,3 ναυτικά μίλια, απόκλιση πλήρους κλίμακας.
7. Γυρίστε την πορεία για το τελικό τμήμα κατεύθυνσης (FAF το MAP).                      
8. Όταν διασχίσετε το FAF, οι προορισμοί θα εμφανιστούν στο χάρτη                     
(για παράδειγμα RW03L, το κατώφλι του διαδρόμου). Με τη βελόνα στο κέντρο, 
πετάξτε προς το MAP, παρατηρώντας τα ελάχιστα υψομέτρου που δείχνει               
ο πίνακας προσέγγισης.
 9. Καθώς περνάτε το MAP, το GPS θα εμφανίζει το πρώτο σημείο αναφοράς 
''waypoint'', της αποτυχημένης προσέγγισης.  Προσγειωθείτε, ή πετάξτε                  
τη δημοσιευμένη διαδικασία αποτυχημένης προσέγγισης.



    Vectors -to- Final Approaches 
   ''Οδηγίες για τελική''

 Εάν ο έλεγχος ATC σας λέει "expect vectors", να περιμένουμε vectors  επάνω στην τελική 
πορεία προσέγγισης, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιλέξετε "vectors to final".            
Οι δύο πρώτες επιλογές παρακάτω κανονικά απαιτούν ελάχιστη προσπάθεια για να 
επιλέξετε Vectors to Final :

 Όταν για πρώτη φορά επιλέγεται η προσέγγιση,
επιλέξτε Vectors από το παράθυρο μετάβαση
(TRANS). 
     -ή-
      1. Φορτώστε στε μια πλήρη προσέγγιση,
συμπεριλαμβανομένης της IAF
από το παράθυρο μεταβάσεις.
      2.  Όταν σας δοθεί εντολή, πατήστε το κουμπί 
PROC                                                                      
και επιλέξτε  Activate Vectors -To- Final.

    -ή- 
      1.  Φορτώστε την πλήρη προσέγγιση.
      2.  Από την σελίδα Active Flight Plan 
επισημάνετε το επιθυμητό σκέλος της προσέγγισης
και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί MENU.
      3.  Πατήστε το πλήκτρο ENT για να ενεργοποιήσετε το σκέλος ''leg''.

 Το GPS δεν έχει καμία δυνατότητα να γνωρίζει πώς ο ATC θα σας ''φέρει''. Απλώς θα 
παρακολουθήσει την τελική πορεία προσέγγισης κάπου έξω από την FAF.                       
Έτσι, με την Vectors -To - Final προσέγγιση ενεργοποιημένη, η σελίδα του χάρτη             
θα εμφανίσει μια παράταση της τελικής πορείας προσέγγισης με πορτοκαλί (θυμηθείτε,      
το πορτοκαλί  χρησιμοποιείται για να απεικονίσει το ενεργό σκέλος του σχεδίου πτήσης) 
και VTF θα εμφανίζονται ως μέρος του ενεργού σκέλος στη σελίδα Default NAV             
(ως υπενθύμιση ότι   η προσέγγιση, ενεργοποιήθηκε με φορείς στην τελική).                         
Η βελόνα CDI θα παραμείνει έξω  από το κέντρο μέχρι να είστε ''established''                     
με την τελική πορεία προσέγγισης, και το GPS θα ακολουθεί το επόμενο σκέλος            
(FAF το MAP), διασχίζοντας το FAF. 
 Σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια της καθοδηγούμενης φάσης της Vectors to Final 
προσέγγισης, όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο μπλοκ δεδομένων GPS 
(DTK, DIS, CTS, και ούτω καθεξής) μνημονεύουν την FAF.                                                 
Το GPS δεν ξέρει πού θα πιάσετε την τελική πορεία προσέγγισης, αλλά ότι ότι θα φθάσετε 
τελικά στο FAF.

   



   

    Vectors to Final Using an Autopilot 

 Για να πετάξετε μια vectors-to-final approach , χρησιμοποιώντας τον αυτόματο πιλότο,    
να είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιείτε Heading λειτουργία, και όχι Nav λειτουργία.               
Ο ATC με τα vector θα σας φέρει για την τελική πορεία προσέγγισης και μπορείτε              
να ακολουθήσετε αυτούς τους vectors, μετακινώντας το ''heading bug''. Μόλις πιάσει       
την τελική πορεία προσέγγισης, μπορείτε να μεταβείτε σε Nav ή λειτουργία Approach  
ανάλογα με την περίπτωση. Ρυθμίστε το διακόπτη GPS /NAV σε GPS για να έχετε          
την πορεία GPS που καταγράφει ο δείκτης Nav 1 (ή HSI). Ρυθμίστε το διακόπτη                
στο Nav για να ακολουθήσετε χειροκίνητα ένα VOR, Localizer, ή ILS  συντονισμένοι      
στο Nav 1 radio. 

 Για πετάξετε μια vectors-to-final approach:

 1. Εντός 30 nm από τον προορισμό, το GPS θα στραφεί από en route λειτουργία     
προς την terminal λειτουργία και η κλίμακα CDI θα μεταβεί 5,0 έως 1,0 nm,        
απόκλιση πλήρους κλίμακας.
 2. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ενεργοποιήστε την προσέγγιση (με vectors στην τελική). 
Αυτό επιτρέπει στο GPS να σας καθοδηγήσει στην τελική πορεία προσέγγισης.
 3. Ο ATC θα σας δώσει πολλαπλά vectors. 
 4. Ο ATC θα σας δώσει εντολή να γυρίσετε, για να πιάσετε την τελική πορεία 
προσέγγισης. Όπως θα συγκλίνετε με την τελική πορεία προσέγγισης η βελόνα CDI 
κινείται προς το κέντρο.
 5. Δεδομένου ότι η βελόνα CDI θα κεντράρετε, κάντε όλες τις υπόλοιπες διορθώσεις      
για να γίνετε  ''establised'' με την τελική πορεία προσέγγισης.
 6. Εντός 10 nm από το αεροδρόμιο, το GPS θα μεταβεί από την terminal λειτουργία   
στην approach λειτουργία. Η  CDI κλιμάκωση θα γίνει αυστηρότερη 1,0 – 0,3 ναυτικά 
μίλια, απόκλιση πλήρους κλίμακας.
 7. Όταν διασχίσετε το FAF, οι προορισμοί θα εμφανιστούν στο χάρτη                              
(για παράδειγμα RW03L, το κατώφλι του διαδρόμου). Με τη βελόνα στο κέντρο, πετάξτε 
προς το MAP, παρατηρώντας τα ελάχιστα υψομέτρου που δείχνει ο πίνακας προσέγγισης.
 8. Καθώς περνάτε το MAP, το GPS θα εμφανίζει το πρώτο σημείο αναφοράς ''waypoint'', 
της αποτυχημένης προσέγγισης.  
 9. Προσγειωθείτε, ή πετάξτε τη δημοσιευμένη διαδικασία αποτυχημένης προσέγγισης.

   



    Συχνές Ερωτήσεις
 
    Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα μηνύματα προειδοποίησης του εναέριου χώρου στο   
GPS 500;

 Αν αποσπαστεί η προσοχή από το σχεδόν σταθερό αναβόσβημα του προειδοποιητικού σήματος 
μηνύματος, όταν πετάτε σε μια περιοχή με αρκετούς ελεγχόμενους εναέριους χώρους,               
είναι εύκολο να απενεργοποιήσετε προσωρινά τα μηνύματα ειδοποίησης του εναέριου χώρου.      
Για να απενεργοποιήσετε τα μηνύματα προειδοποίησης του εναέριου χώρου, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το πλήκτρο MSG για δύο δευτερόλεπτα. Το σύστημα ειδοποίησης μηνύματος                 
θα εμφανίσει ένα μήνυμα OFF στο χώρο πάνω από το κουμπί MSG.                                         
Πατήστε ξανά το πλήκτρο MSG για να ενεργοποιήσετε ξανά τα μηνύματα ειδοποίησης του 
εναέριου χώρου.

    Μπορώ να συνδέσω το GPS στο Nav 1 δείκτη (ή HSI) / ή και στον αυτόματο πιλότο ή flight 
director ;

 Ναι. Εάν είστε σ΄ένα αεροσκάφος του Flight Simulator που χρησιμοποιεί το GPS 500                   
(ή το Bell 206B JetRanger III ή Extra 300S), θα υπάρχει ένας διακόπτης NAV/ GPS  στο ταμπλό. 
 Αν θέλετε το GPS για να παρέχει στοιχεία για το δείκτη Nav 1 (ή HSI) και στον αυτόματο πιλότο
 ή τον flight director, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης NAV/ GPS στο ταμπλό του αεροσκάφους είναι 
στη θέση GPS. Το Nav 1 δείκτης (ή NAV ) βελόνα θα δείξει την πορεία που ακολουθείτε για να 
παρακολουθείτε το ενεργό σχέδιο πτήσης ή απευθείας στο GPS, και ο αυτόματος πιλότος                
ή ο flight director θα ακολουθήσει αυτή την πορεία, όταν είναι σε κατάσταση NAV.         
(Θυμηθείτε να μεταβείτε στην Heading λειτουργία κατά τη διάρκεια της φάσης καθοδήγησης με 
vectors-to-final approach). 
 Εάν ο διακόπτης NAV/ GPS έχει οριστεί σε NAV, η βελόνα θα δείξει την πορεία προς ή από την 
ακτίνα VOR που έχει επιλεγεί με το OBS, και είναι συντονισμένο στο Nav 1 radio. Ο autopilot       
ή ο flight director  θα ακολουθήσει αυτή την πορεία. Στην περίπτωση αυτή, το GPS 
χρησιμοποιείται μόνο για την επίγνωση της κατάστασης.

    Τι σημαίνει το κουμπί OBS και πότε μπορώ να το χρησιμοποιήσω; (For GPS 500)

 Το κουμπί OBS χρησιμοποιείται για την επιλογή αυτόματης εναλλαγής των σημείων αναφοράς 
''waypoints''. Πατώντας το κουμπί OBS κρατάτε  την '''ενεργή'' στο σημείο αναφοράς σας              
ως αναφορά πλοήγησης και εμποδίζετε από το GPS την αλληλουχία στο επόμενο σημείο αναφοράς.
Ένα μήνυμα SUSP εμφανίζεται ακριβώς πάνω από το κουμπί OBS. Όταν ακυρώσετε τη λειτουργία 
OBS, η αλληλουχία αυτόματου σημείου αναφοράς συνεχίζεται και το GPS θα επιλέξει αυτόματα  
το επόμενο σημείο αναφοράς στο σχέδιο πτήσης, μόλις το αεροσκάφος έχει διασχίσει το τρέχον 
ενεργό σημείο αναφοράς.

    Γιατί δεν ακολουθεί το GPS μου αυτόματα το επόμενο σημείο αναφοράς;

 Το GPS θα ακολουθεί τα waypoint του σχεδίου πτήσης, όταν η αυτόματη εναλλαγή είναι 
ενεργοποιημένη (δηλαδή, όταν δεν υπάρχει μήνυμα SUSP ακριβώς πάνω από το κουμπί OBS).
 Για να συμβεί η αυτόματη εναλλαγή, θα πρέπει επίσης να διασχίσετε τη «διαχωριστική γραμμή» 
της στροφής που κινείστε και να είστε μέσα στα 10 nm του ενεργού waypoint. Η διαχωριστική 
γραμμή είναι μια κάθετη γραμμή μεταξύ των δύο σκελών του σχεδίου πτήσης που διασχίζει 
διαμέσου του waypoint, κοινό και στα δύο σκέλη.

 



   Πώς μπορώ να παραλείψω ένα σημείο σε μια προσέγγιση, αναχώρηση ή άφιξη;

 Το GPS σας επιτρέπει να καθορίσετε την οποιαδήποτε προσέγγιση, αναχώρηση, σκέλος άφιξης 
καθώς και το ενεργό σκέλος από το Active Flight Plan. Από την σελίδα Active Flight Plan, 
επισημάνετε το επιθυμητό waypoint και πατήστε το πλήκτρο MENU, στη συνέχεια ENT
 για να ενεργοποιήσετε το σκέλος. Το GPS θα παρέχει στη συνέχεια την πλοήγηση κατά μήκος
 του επιλεγμένου σκέλος του σχεδίου πτήσης, έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι έχετε έγκριση        
για αυτή τη θέση.

    Πότε γίνεται η CDI αλλαγή κλίμακας, και σε τι να αλλάξει;

 Το GPS θα ξεκινήσει μια ομαλή CDI κλίμακα μετάβασης από την κλίμακα 5,0 nm                       
(en route λειτουργεία) για την κλίμακα 1,0 nm (terminal λειτουργεία ) όταν φτάσετε                    
σε ένα σημείο 30 ναυτικά μίλια από το αεροδρόμιο προορισμού. Η κλίμακα CDI θα προωθήσει   
την μετάβαση σε  0,3 nm κλίμακας (approach λειτουργεία) μέσα σε 10 ναυτικά μίλια από το 
αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής προσέγγισης. Η κλίμακα CDI θα είναι επίσης 
1,0 nm (terminal λειτουργεία) μέσα σε 30 ναυτικά μίλια από το αεροδρόμιο αναχώρησης.

    Πώς μπορείτε να επιλέξετε ξανά την ίδια προσέγγιση, ή να ενεργοποιήσετε μια 
νέα προσέγγιση, μετά από μια αποτυχημένη προσέγγιση; 

 Αφού πετάξετε όλες τις διαδικασίες αποτυχημένης προσέγγισης, μπορείτε να επανενεργοποιήσετε 
την ίδια προσέγγιση από τη σελίδα Procedures ''Διαδικασίες'' για μια άλλη προσπάθεια. Μόλις 
σας έχει δοθεί έγκριση για άλλη μια προσπάθεια, ενεργοποιήστε την προσέγγιση από τη σελίδα 
Procedures τονίζοντας το  Activate Approach και στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο ENT.      
Το GPS θα παρέχει πλοήγηση κατά μήκος της επιθυμητής πορεία προς το σημείο και θα επανέλθει  
η προσέγγιση από εκείνο το σημείο. Για να ενεργοποιήσετε μια νέα προσέγγιση για το ίδιο 
αεροδρόμιο, επιλέξτε τη νέα διαδικασία από τη σελίδα Procedures. Για να ενεργοποιήσετε 
μια   νέα προσέγγιση σε ένα διαφορετικό αεροδρόμιο, δημιουργήστε ένα direct-to.

 Σημείωση: Μην επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε ξανά την ίδια προσέγγιση που είναι                 
σε τρέχουσα εκτέλεση πριν από τη διέλευση του σημείου αποτυχημένης προσέγγισης (MAP).          
Εάν επιχειρήσετε να το κάνετε αυτό, το GPS θα σας κατευθύνει πίσω στο μεταβατικό σημείο 
αναφοράς και δεν θα λάβει υπόψη του όλες τις διαδικασίες αποτυχημένης προσέγγισης.



   

    Αναφορές

 Microsoft Corporation (2007) Microsoft Flight Simulator Learning Centre, Using the GPS 

 Horton, Doug (2004) ‘Flying with the Garmin 500 GPS’ in Computer Pilot Magazine, Volume 8, 
Issue 4, April 2004 

 Global Positioning System 
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System 

 Navigation Programs - Wide Area Augmentation System (WAAS) 
http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/techops/navservices/gn
ss/waas/ 

 Augmentation systems 
http://www.gps.gov/systems/augmentations/ 

 Sydney GBAS 
http://www.airservicesaustralia.com/projects/ground-based-augmentation-system-gbas/certification-
of-operations 

 GPS vs VOR 
http://www.tomshardware.com/forum/17649-13-direct 
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110104170133AAfSd6t 


