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مرجع خالصھ شده، )877Bکالیبر (، Nighthawkسری  

)بخش قبل از ظھر(ساعتھ24عقربھ 

خط کش محاسباتیداخلیمدرجصفحھ عقربھ دقیقھ شمار

تقویم
عقربھ ساعت شمار

) A(پیچ تنظیم 
کھ جھت تنظیم زمان و(

)تاریخ استفاده میشود

)بخش بعد از ظھر(ساعتھ24بھ عقر

ساعات شبانھ روز" قبل از ظھر"AMواحد 
کھ جھت چرخاندن ) (B(پیچ تنظیم 

)حلقھ مسافت سنج خلبان استفاده میشودساعات شبانھ روز" بعد از ظھر"PMواحد 

عقربھ ثانیھ شمار
)خارجیمدرجصفحھ (خلبان گردان خط کش محاسباتی

عقربھ ثانیھ شمار

کاربر را قادر بھ تنظیم درست ساعات قبل و ساعتھ24عقربھ -زیر صفحھ ساعات شبانھ روزو ساعتھ24عقربھ 
و صفحھ ساعات شبانھ روز-زیرقسمت کوتاھتر عقربھ متوجھ ساعات قبل از ظھر . بعد از ظھر شبانھ روز میکند

متناسب با رنگ ساعات قبل ساعتھ24عقربھ ھمچنین رنگ نوک . بعد از ظھر میباشدقسمت بلندتر آن متوجھ ساعات 
از نظر تنظیم ساعتھ24عقربھ ھنگام تنظیم ساعت توجھ بھ . صفحھ مربوطھ میباشد-و بعد از ظھر شبانھ روز زیر

. ساعات قبل و بعد از ظھر اھمیت بیشتری پیدا میکند

و تاریخ استفاده میشودجھت تنظیم زمان -)A(پیچ تنظیم 

استفاده میشودخط کش محاسباتی گردان خلبانجھت چرخاندن -)B(پیچ تنظیم 

این تقویم بی نھایت نبوده و باید برای ماھھایی کھ تعداد . روز نشان میدھد31تاریخ را بر حسب ماھی –تقویم
.روز است تنظیم شود31روزھای آنھا کمتر از 

محاسبات مربوط بھ پرواز بھ منظورصفحھ گرداناین –)خارجیمدرجصفحھ (ان خلبان خط کش محاسباتی گرد
با  " خارجیمدرجصفحھ "داده ھای ھنگام انجام محاسبات، . چرخاند)B(پیچ تنظیم را میتوان با آن استفاده میشود و 

. ھمزمان مورد استفاده قرار میگیرند"داخلی مدرجصفحھ "داده ھای 



877Bالعمل تنظیم سریع کالیبر دستور

)بخش قبل از ظھر(ساعتھ24عقربھ 
از ظھر را نشان میدھدقبلنوک سفید ساعات 

)روز11:59ظھر تا ساعت 12از (

عقربھ دقیقھ شمار

تقویم
عقربھ ساعت شمار

) A(پیچ تنظیم 

)بخش بعد از ظھر(ساعتھ24عقربھ 
د از ظھر را نشان میدھدنوک سفید ساعات بع

)شب11:59ظھر تا ساعت 12از (

ساعات شبانھ روز" قبل از ظھر"واحد 
کھ جھت چرخاندن ) (B(پیچ تنظیم 

)خلبان استفاده میشودخط کش محاسباتی گردانساعات شبانھ روز" بعد از ظھر"واحد 

عقربھ ثانیھ شمار

و سپس تنظیم زمان و تاریخ" 0"تنظیم وضعیت پایھ یا 

را بچرخانید )A(پیچ تنظیم بھ بدنھ قفل میشود، چنانچھ ساعت شما از جملھ مدلھاییست کھ پیچ تنظیم آنھا .1
.خود خارج شودمحفظھتا از 

عقربھ ثانیھ شمار با . را دو مرحلھ بیرون بکشید)A(پیچ تنظیم 12با رسیدن عقربھ ثانیھ شمار بھ ساعت .2
.متوقف میشود" 0وضعیت "یا 12ر روی ساعت این کا

عقربھ ھای ساعت حرکت را در جھت پیچ تنظیمدو مرحلھ بیرون است، )A(پیچ تنظیم مادامی کھ .3
در مقابل ) در این مثال نوک قرمز رنگ(بچرخانید تا عقربھ نشاندھنده ساعات بعد از ظھر شبانھ روز 

). باشد" 0وضعیت "یا 12شمار نیز باید متوجھ ساعت عقربھ دقیقھ(بایستد " 0وضعیت "یا 12ساعت 
ساعات قبل از ) در این مثال نوک سفید رنگ(عقربھ نشاندھنده ساعات قبل از ظھر شبانھ روز : توجھ
) در این مثال نوک قرمز رنگ(ساعتھ24عقربھ و بخش بعد از ظھر ) 11:59:59شب تا 12از (ظھر 

ساعات 
.را نشان میدھد) شب11:59:59ظھر تا 12از (بعد از ظھر

را در جھت حرکت عقربھ ھای )A(پیچ تنظیم . مرحلھ بیرون باشد1را فشار دھید تا )A(پیچ تنظیم .4
نباشد، ھمچنان بھ 12چنانچھ عقربھ ساعت شمار روی وضعیت . ساعت بچرخانید تا رقم تقویم تغییر کند

با این کار عقربھ . قرار بگیرد12روی وضعیت ادامھ دھید تا عقربھ ساعت شمارپیچ تنظیمچرخاندن 
قرار میگیرد و این اطمینان را بوجود میاورد کھ تاریخ تقویم نھ در روز کھ در " نیمھ شب"ساعت روی 

.شب تغییر خواھد کرد



این . تنظیم کنیدرا در خالف جھت حرکت عقربھ ھای ساعت )A(پیچ تنظیم تاریخ جاری را با چرخاندن.5
نیمھ "بدین ترتیب این ساعت اکنون بر . ر ادامھ دھید تا تاریخ جاری در پنجره تقویم ظاھر شودکار را آنقد

. تاریخ جاری تنظیم شده است" شب

.مرحلھ بیرون بکشید تا بر وضعیت تنظیم ساعت قرار بگیرد1را )A(پیچ تنظیم .6

بھ یاد داشتھ . را تنظیم کنیدرا در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید تا وقت حال )A(پیچ تنظیم .7
.تاریخ جاری تنظیم شده است" نیمھ شب"باشید کھ ساعت شما اکنون بر 

. بدین ترتیب زمان، تاریخ و ساعات شبانھ روز تنظیم شده اند. را فشار دھید تا بستھ شود)A(پیچ تنظیم .8
پیچ د، اطمینان حاصل کنید کھ چنانچھ ساعت شما از جملھ مدلھاییست کھ پیچ تنظیم آنھا بھ بدنھ قفل میشو

. در محفظھ خود قرار گرفتھ باشد)A(تنظیم 

ھوانوردیمحاسبھ گراستفاده از 

خط کش ھوانوردی کھ در پیرامون صفحھ ساعت قرار دارد میتوان مسافت پرواز و ھمچنین دیگر با استفاده از 
اسباتی قادر بھ نمایش اعداد اعشاری نمیباشد و این خط کش مح. محاسبات عمومی را انجام دادمحاسبات ھوانوردی و 

. شودمقایسھمحاسبات دقیقترباتلقی نمود کھ میتواند بھ ھمین علت داده ھای آن را باید صرفا بھ عنوان مرجع 

کھ خارجیمدرجصفحھ در جھت دلخواه بچرخانید تا قرار دارد8وضعیت ساعت را کھ در مجاورت) B(پیچ تنظیم 
. حھ ساعت قرار گرفتھ بچرخدپیرامون صف

داخلیمدرجصفحھ واقع بر ینماسرعت
)12عالمت مثلث بر روی وضعیت (

داخلیمدرجصفحھ عالمت             روی 

یخارجمدرجصفحھ عالمت             روی 

پیچ تنظیم برای چرخاندنخارجیمدرجصفحھ داخلیمدرجصفحھ 
خارجیمدرجصفحھ واقع در پیرامون صفحھ ساعت،(خارجی مدرجصفحھ داخل (

قرار داردداخلیمدرجصفحھ کھ حول )در مجاورت بدنھ ساعت)گردان

محاسبھ گر ھوانوردی
محاسبھ زمان-1

ھوایی مایل 450گره ھوایی پرواز کند، چھ مدت طول میکشد کھ مسافت 180چنانچھ ھواپیمایی با سرعت : سوال
را طی کند؟

در خارجیمدرجصفحھ واقع بر "18"پایینی را در جھت دلخواه بچرخانید تا عددچپپیچ تنظیم سمت : پاسخ
ھمزمان با این کار نقطھ واقع بر . قرار بگیردمدرج  داخلی واقع است صفحھ کھ بر " سرعت نما"12برابر 

بدین . مدرج خارجی نشان میدھدصفحھ را بر 2:30را نشان میدھد، " 45"کھ عدد مدرج داخلیصفحھ 
.دقیقھ میباشد30ساعت و 2ترتیب پاسخ این مسئلھ 
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)زمیننسبت بھ سرعت(محاسبھ سرعت -2
سرعت نسبت بھ (دقیقھ طی کند، سرعت 20ساعت و 1مایل ھوایی را در 240چنانچھ ھواپیمایی مسافت : سوال

آن را پیدا کنید؟) زمین
در  خارجیمدرج صفحھ واقع بر " 24"پایینی را در جھت دلخواه بچرخانید تا عدد چپ پیچ تنظیم سمت : پاسخ

در مقابل سرعت نما " 18"ھمزمان با این کار عدد . قرار بگیردمدرج داخلیصفحھ ) 80" (1:20"برابر 
.گره میباشد180دین ترتیب پاسخ این مسئلھ ب. مدرج  داخلی واقع است قرار میگیردصفحھ کھ بر 

محاسبھ مسافت پرواز-3
گره طی میکند پیدا کنید؟210دقیقھ با سرعت 40مسافتی را کھ ھواپیما در طول : سوال
در خارجیمدرجصفحھ واقع بر " 21"بچرخانید تا عدد پیچ تنظیم سمت چپ پایینی را در جھت دلخواه: پاسخ

مدرج  صفحھ " 40"اکنون عدد.قرار بگیردواقع است مدرج  داخلی صفحھ کھ بر " سرعت نما"12برابر 
.مایل ھوایی میباشد140در نتیجھ جواب این سوال . را نشان میدھد" 14"داخلی عدد 

ن مصرف سوختمحاسبھ میزا-4
دقیقھ مصرف شود، میزان مصرف سوخت چیست؟ 30گالون سوخت در طول 120چنانچھ : سوال
در  خارجیمدرج صفحھ واقع بر " 12"پیچ تنظیم سمت چپ پایینی را در جھت دلخواه بچرخانید تا عدد : پاسخ

مدرج  داخلی واقع است عدد صفحھ نما کھ بر اکنون سرعت .مدرج داخلی قرار بگیردصفحھ " 30"برابر 
.گالون در ساعت میباشد240بالطبع پاسخ این سوال . مدرج  خارجی را نشان میدھدصفحھ واقع بر " 24"

یمحاسبھ سوخت مصرف-5
یدا ساعت پ6گالون در ساعت باشد، میزان سوخت مصرفی را در 250چنانچھ میزان مصرف سوخت : سوال

کنید؟  
در خارجیمدرجصفحھ واقع بر " 25"پیچ تنظیم سمت چپ پایینی را در جھت دلخواه بچرخانید تا عدد : پاسخ

را نشان " 15"عدد 6با این عمل . مدرج  داخلی واقع است قرار بگیردصفحھ کھ بر " سرعت نما"برابر 
. گالون میباشد1.5ن سوال لذا پاسخ ای. میدھد

حداکثر مدت زمان پرواز-6
گالون باشد، حداکثر مدت زمان 550گالون در ساعت و سوخت موجود 220چنانچھ میزان مصرف سوخت : سوال

پرواز را محاسبھ کنید؟
در خارجیمدرجصفحھ اقع بر و" 22"پیچ تنظیم سمت چپ پایینی را در جھت دلخواه بچرخانید تا عدد : پاسخ

صفحھ واقع بر " 55"با این عمل عدد . مدرج  داخلی واقع است قرار بگیردصفحھ کھ بر " سرعت نما"برابر 
دقیقھ 30ساعت و 2پاسخ این سوال . مدرج داخلی قرار میگیردصفحھ " 2:30"در برابر خارجیمدرج
. میباشد

تبدیل-7
مایل را بھ مایل ھوایی و کیلومتر تبدیل میکنید؟30چگونھ : سوال
کھ بر " STAT"در برابر عالمت " 30"پیچ تنظیم سمت چپ پایینی را در جھت دلخواه بچرخانید تا عدد : پاسخ

" NAUT"عالمت " 26"با این کار متوجھ خواھید شد کھ عدد. مدرج  داخلی واقع است قرار بگیردصفحھ 
مدرج  داخلی صفحھ را کھ نیز روی " KILOMETER"عالمت" 48.2"مدرج  داخلی و صفحھ واقع بر 

. قرار دارد نشان میدھند
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کارکرد محاسبات عمومی

ضرب -1
؟ )x 15 20(را پیدا کنید 20در 15حاصل ضرب : سوال
در خارجیمدرجصفحھ واقع بر " 20"سمت چپ پایینی را در جھت دلخواه بچرخانید تا عدد پیچ تنظیم: پاسخ

صفحھ واقع بر " 30"حال عدد . مدرج  داخلی واقع است قرار بگیردصفحھ کھ روی "         " برابر عالمت 
لطفا . است300پاسخ این مسئلھ . بخوانیدداخلی قرار دارد مدرجصفحھ " 15"را کھ در مقابل خارجیمدرج

.بھ یاد داشتھ باشید کھ محاسبھ گر این ساعت قادر بھ خواندن اعداد اعشاری نمیباشد

تقسیم-2
را پیدا کنید؟ ) 250/20(20بر 250حاصل تقسیم : سوال
در  خارجیمدرج صفحھ واقع بر " 25"عدد پیچ تنظیم سمت چپ پایینی را در جھت دلخواه بچرخانید تا : پاسخ

کھ در مقابل عالمت صفحھ واقع بر " 12.5"حال عدد . مدرج داخلی قرار بگیردصفحھ " 20"برابر 
. است12.5حاصل تقسیم . داخلی قرار دارد بخوانیدمدرجصفحھ "         " 

محاسبھ تناسبھا-3
. پیدا کنیدx/60 = 30/20را در تناسب "x"مقدار : سوال
در  خارجیمدرج صفحھ واقع بر " 30"پیچ تنظیم سمت چپ پایینی را در جھت دلخواه بچرخانید تا عدد : پاسخ

را میتوان از صفحھ مدرج داخلی کھ مقابل " 40"حال پاسخ . مدرج داخلی قرار بگیردصفحھ " 20"برابر 
بھ ھمھ خارجیمدرج صفحھ بعالوه، نسبت ھمھ مقادیر . قرار گرفتھ خواندخارجیمدرج صفحھ " 60"د عد

.میباشد" 20/30"مدرج داخلی در کلیھ حاالت صفحھ مقادیر 

تعیین جذر اعداد-4
را پیدا کنید؟   225جذر عدد : سوال
مدرج داخلی کھ مقابل صفحھ دلخواه بچرخانید تا عدد واقع بر پیچ تنظیم سمت چپ پایینی را در جھت : پاسخ

کمیت واقع بر صفحھ مدرج خارجی مقابل عالمتمدرج خارجی قرار گرفتھ برابر با صفحھ واقع بر " 22.5"
.  میباشد15حاصل جذرگیری . صفحھ مدرج داخلی شود"         " 
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