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БОРБЕНА УПОТРЕБА 

Наоружање авиона 

Бомбардовање
Систем за дејство бомбама (бомбардовање) се састоји од: 

Бомбе су закачена на подкрилне носаче. 

 Л-39M-117, Л-39M -118 подкрилних носача                                                         
    Две бомбе 

 Система за одпуштање/бацање бомби 

 Прецизно бомбардовање бомбама калибра 50 -  100 кг 
 Прецизно ракетирање копнених циљева НРЗ-ма типа С-5                                       
    Гађање ваздушних циљева ваздух-баздух (ВВ) ракетом Р-3С  

Системом за одпуштање/бацање одбрављених бомби (по једна или обе) може се бомбардовати 
када авион лети брзином већом од 310 км/ч km/h (при брзинама мањим од 310 км/ч систем 
борбеног дејства је блокиран). У ванредним случајевима одбацују се обе бомбе истовремено.  

Команде и сигнализатори за бомбардовање у предњој кабини: 

Л-39Ц Албатрос може да дејствује бомбама, ракетама и невођеним ракетним зрнима (НРЗ). 
Уређаји за борбену употребу су нишан АСП-3НМУ-39,  фото-апарат ФКП-2-2 и уређај за 
избацивање сигналних патрона ЕСКР-46. 

Оружје , нишан и опрема за сликање се користи за извршавање следећих задатака: 

Команде за оружје се налазе на централној табли предње кабине. Бојевео дугме (окидач) 
се налази само на пилотској палици предње кабине.  

 ОРУЖИЕ – овај АО доводи електро напајање систему за употребу оружја
    ЛЕВ-ПРАВ.(ДЕСНИ) ОБЕ је двоположајни бирач режима бацања бомби. 

За бацање по једне бомбе бирач треба да је прво у ЛЕВ. а затим у ПРАВ.ОБЕ 
положају. Обе бомбе ће се истовремено одбацити ако је бирач у ПРАВ.ОБЕ. 

 АВАР. СБРОС прекидач одбацује закачене терете у ванредним случајевима 

 ВЗРИВ прекидач служи за припрему бомби у случају њиховог одбацивања системом 

за ванредно одбацивање. 
 ВЗРИВ сигнализатор показује да је ВЗРИВ прекидач у положају "спремне"  
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сигнализатор ће засветлети када је брзина авиона већа од 310 км/ч                           

Команде и сигнализатори за бомбардовање у задњој кабини: 

Напомена: Овај прекидач има првенство у односу на прекидач у предњој кабини. Ако
 је овај прекидач у положају "спремне" или "нису спремне" бомбе ће се откачити у 
експлодирајућем или не-експлодирајућем режиму независно од положаја прекидача 
у предњој кабини. 

Невођена ракетна зрна (НРЗ)

 два саћаста лансера УБ-16-57У; 

 ПУС-36ДМ уређаја за контролу дејства; 

 подкрилних носача Л-39M-117, Л-39M -118; 

 електричних и сигнализаторских система за контролу ватреног дејства. 

 32 ракете типа С-5; 

 лансирање 32 ракете (16 по лансеру)                                                                     
    лансирање 4 ракете (2 по лансеру) 

 лансирање 2 ракете (1 по лансеру) 

УБ-16-57У саћасти лансери се каче на подкрилне носаче. ПУС-36ДМ шаље електричне сигнале
 који активирају упаљаче на ракетама у оба лансера. Електрични контролни систем омогућава 
лансирање НРЗ када је брзина авиона већа од 310 км/ч у следећим секвенцама (систем за 
контролу оружја је блокиран ако је брзина авиона мања од 310 км/ч): 

Команде и сигнализација НРЗ у предњој кабини: 

 ОРУЖИЕ – овај АО доводи електро напајање систему за употребу оружја 

 АВАР. СБРОС прекидач одбацује закачене терете у ванредним случајевима. Овај  

Систем за дејство НРЗ се састоји од следећих елемената: 

прекидач мора да буде у неутралном положају 

 ВЗРИВ прекидач служи за припрему бомби у случају њиховог одбацивања системом 

за ванредно одбацивање бомби. Овај прекидач мора да буде у неутралном положају. 

 Сигнализатори (иконе) бомби показују да су бомбе закачене 

 СБРОС ПУСК сигнализатор показује да је притиснуто бојево дугме у предњој кабини   
    ПУС-О сигнализатор показује да је оружани систем спреман за дејство. 
 ВЗРИВ сигнализатор показује да је ВЗРИВ прекидач у положају "спремне" 

 Сигнализатори (иконе) бомби показују да су бомбе закачене 

 ПУС-0 сигнализатор показује да је оружани систем спреман за дејство. Овај
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сигнализатор престаје да светли после првог лансирања ракета                                       

Команде и сигнализација НРЗ у задњој кабини: 

Самонавођене ракете
Систем за дејство самонавођеним ракетама се састоји од: 

 две Р-3С самонавођене ракете 

 два АПУ-13М1 лансера ракета 

 Л-39M-117, Л-39M -118 подкрилних носача 

 МП-28A Г-давач сигнала 

 система електро напајања, сигнализације  и уређаја за дејство Р-3С 

      ракетама 

Самонавођене ракете се могу лансирати при брзинама већим од 310 км/ч. 

АПУ-13M1 лансери се користе као носачи Р-3С ракета и за довод електро напајања. Лансери се
 затим каче на подкрилне носаче. 

МП-28A Г-давач сигнала мери коефицијент Г оптерећења и сигнализира ако су Г > 2. 

Команде и сигнализација самонавођених ракета у предњој кабини:  

 ОРУЖИЕ АО доводи електро напајање систему за употребу оружја  
 ОБОГР СС АО укључује грејање главе ракете а у задњој кабини ће  
         светлети ОБОГРЕВ сигнализатор 

сигнализатор ће се упалити када авион лети бзином > од 310 км/ч. 

 ПУС-0 сигнализатор показује да jе ПУС-36ДМ спреман за дејство. Овај  

 АВАР. СБРОС прекидач одбацује закачене терете у ванредним случајевима. 
 2РС – АВТ. – 4РС (2 ракете –Аутоматски – 4 ракете) бирач режима лансирања. У 2РС 

(2 ракете) положају ће се лансирати по две ракете сваки пут када се притисне бојево дугме: 

1 из левог и 1 из десног лансера, 0.025 секунди после притиска на бојево дугме. 4РС (4 

ракете) – сваки пут када се притисне бојево дугме лансираће се по 4 ракете (2 по лансеру). 
АВТ – свих 32 ракета ће се лансирати када се притисне бојево дугме . 
 Сигнализатори (иконе) бомби показују да су лансери закачени
 ГОТОВ сигнализатор сигнализира да је систем за оружје спреман за употребу. Овај  

 ОРУЖИЕ АО доводи електро напајање систему за употребу оружја 

 АВАР. СБРОС прекидач одбацује закачене терете у ванредним случајевима. 
 Сигнализатори (иконе) бомби показују да су лансери закачени 

 СБРОС ПУСК сигнализира да је притиснуто бојево дугме у предњој кабини            
    ГОТОВ сигнализира спремност система за оружје за употребу.

 ОРУЖИЕ АО доводи електро напајање систему за употребу оружја 

 УБ-16 АО доводи електро напајање на ПУС16-36ДМ и УБ-16 лансере; када је  
овај АО осигурач укључен упалиће се сигнализатор ПУС-0 
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За разлику од отпуштања бомби (истовремено бацање обе бомве), самонавођене 
ракете је могуће лансирати само по једну. Истовремено лансирање обе није могуће.

Команде и сигнализација самонавођених ракета у задњој кабини: 

У том случају ракета не може прецизно да се усмери ка циљу. 

 СС сигнализатори сигнализирају да су ракете закачене на АПУ лансер               

     НАКАЛ  СС  АО укључује  Г-давач  сигнала,  ИЦ  сензор  у  глави  ракете  а  у  задњој 
кабини ће светлети НАКАЛ сигнализатор 

 АВАР. СБРОС прекидач одбацује закачене терете у ванредним случајевима. 
 ЛЕВ-ПРАВ.(ДЕСНИ) ОБЕ је двоположајни бирач режима лансирања ракета. 

светли када авион лети брзином већом од 310 км/ч. 

 ОПАСНАЈА ПЕРЕГ. сигнализатор сигнализира да је коефицијент оптрећења, Г > 2.

 ОРУЖИЕ АО доводи електро напајање систему за употребу оружја 

 АВАР. СБРОС прекидач одбацује закачене терете у ванредним случајевима. 
 Сигнализатори (иконе) бомби показују да су АПУ лансери закачени
 СС сигнализатори сигнализирају да су ракете закачене на АПУ лансер 

 СБРОС ПУСК сигнализира да је притиснуто бојево дугме у предњој кабини           
     ГОТОВ сигнализира спремност система за оружје за употребу. 
 ОПАСНАЈА ПЕРЕГ. сигнализатор сигнализира да је коефицијент оптрећења, Г > 2. 
 ОБОГР СС сигнализира да су укњучени грејачи на главама ракета 

 НАКАЛ сигнализатор  
 ВЗРИВ сигнализатор 

 Сигнализатори (иконе) бомби показују да су АПУ лансери закачени 

 ГРОМК. СС дугметом се регулише јачина звучног сигнала захвата ракете  
 ГОТОВ сигнализира спремност система за оружје за употребу. Овај сигнализатор 
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Слика 156: Команде и сигнализација оружја у предњој кабини

Команде и сигнализација оружја у предњој кабини
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Команде и сигнализација оружја у задњој кабини

1. ГОТОВ сигнализира спремност система за оружје за употребу
2. ОПАСНАЈА ПЕРЕГ. сигнализатор сигнализира да је коефицијент оптрећења, Г > 2. 
3. ОРУЖИЕ (главни оружани) аутоматски осигурач (АО) 
4. УБ-16 АО доводи електро напајање на ПУС16-36ДМ и УБ-16 лансере
5. АСП-ФКП АО (нишан - фотоапарат)  

6. Сигнализатори (иконе) бомби показују да су закачени лансери или бомбе  

7. ВЗРИВ сигнализатор показује да је ВЗРИВ прекидач у положају "спремне"
8. ПУС - 0 сигнализатор
9. ВЗРИВ прекидач служи за припрему бомби у случају њиховог ванредног одпуштања 

10. ОБОГРЕВ СС АО
11. НАКАЛ СС АО
12. ГРОМК. СС дугме јачине звука захвата 

13. ЛЕВ-ПРАВ.(ДЕСНИ) ОБЕ бирач режима дејства                                                       
14. СС сигнализатор ракета ВВ                                                                                   
15. 2РС – АВТ. – 4РС (2 ракете –Аутоматски – 4 ракете) бирач режима лансирања НРЗ   
16. АВАР. СБРОС прекидач одбацује закачене терете у ванредним случајевима.   
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Слика 157: команде и сигнализација оружја у задњој кабини 

Уређаји за нишањење и сликање
АСП-3НМУ-39 је уређај за нишањење. 

Нишањење није тешко али захтева одређени ниво пажње, знања и вештине. 

Нишањење се своди на обављање две радње истовремено: држање тачке (мушице) 
нишана на циљ и управљање авионом. 

Уређај за мерење даљине састоји се од реостата и оптичког даљиномера. Принцип рада 
даљиномера заснива се на мерењу величине циља зависно од његове даљине. Даљиномер 
пружа тачне податке о даљини (у опсегу од 180-800 м) нишанском систему само ако је 
величина основе циља у опсегу од 14 до 22 м. За циљеве са основом мањом од 14 метара није
 могуће измерети максималну даљину, а за циљеве са основом већом од 22 м. није могуће 
измерити минималну даљину. Ово је последица чињенице да је пречник нишана 
даљиномера ограничен, величине 17,5 хиљадитих (максимална даљина) и 122 хиљадита 
(минимална даљина). 

1. ОРУЖИЕ АО доводи електро напајање систему за употребу оружја
2. ВЗРИВ прекидач служи за припрему бомби у случају њиховог ванредног одпуштања   
3. АВАР. СБРОС прекидач одбацује закачене терете у ванредним случајевима.                  
4. ГОТОВ сигнализира спремност система за оружје за употребу.                                     
5. ОПАСНАЈА ПЕРЕГ. сигнализатор сигнализира да је коефицијент оптрећења, Г > 2.   
6. ВЗРИВ сигнализатор показује да је ВЗРИВ прекидач у положају "спремне"                 

7. Сигнализатори (иконе) бомби показују да су закачени лансери или бомбе 

8. Сигнализатори присутности ракета В-В 

9. СБРОС ПУСК сигнализира да је притиснуто бојево дугме (повучен обарач) на пилотској
 палици у предњој кабини  

10. НАКАЛ сигнализатор  

11. ОБОГР сигнализира да су укључени грејачи на главама ракета 



DCS [L-39 ALBATROS] 

 

204 COMBAT EMPLOYMENT 
 Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 

(=4с= Хајдук Вељко)

Главни парематри нишанског уређаја: 

Нишански уређај се укључује АСП-ФКП АО који се налази на централној табли предње кабине. 

Параметри фото-апарата ФКП-2-2: 

 Максимална даљина сликања циља величине 10 м - 750-800 м 

 Максимална даљина сликања циља величине 20 м - 1300-1500 м          
 Дужина непрекидног сликања -  12 секунди 

 Број слика - 60 

Фото-апарат се укључује АСП-ФКП (нишан-фотоапарат) аутоматским осигурачем који се 
налази на централној табли предње кабине. Када се притисне бојево дугме (повуче обарач 
на палици) фото-апарат ће усликати слику кроз одразно стакло. Фото-апаратом се управља 
дугметом на  оквиру фото-апарата. Рад фото-апарата се такође може проверити притиском 
на дугме за сликање на пилотској палици у предњој кабини. 

На АСП-у је одразно стакло. Угао одразног стакла (опсег подешавања 0-20º) се подешава
 за врсту оружја и угао понирања. 

Нишански уређај (АСП) има два радна режима: ГИРО и НЕПОД. У ГИРО режиму угао 
претицања се рачуна аутоматски у току нишањења. НЕПОД. режим је колиматорски нишан са 
непокретним нишаном. Режим нишањења бира се прекидачем на нишану. 
За брзо пребацивање режима рада из ГИРО у НЕПОД. треба окренути покретни добоша на РУГ 
на минималну даљину, тада се активира гранични прекидач и нишан постаје непокретна. За 
повратак у ГИРО режим треба окренути добош на РУГ на максималну даљину. На АСП-у се 
налази и механички, помоћни нишан са предњим нишанским прстеном и крстићем. АСП има 
светлосни филтер и дугме за подешавање сјаја одраза на нишанском стаклу. 

 Максимални угао претицања, добијеног од нишанског уређаја – није мањи од 8º         
 ДДДДДД ДДДаљина до циља подешена окретним добошем на РУГ - 180-800 м. 

 Величина основе циља за унос у нишански уређај 7-45 м 

 ДДДДДДДВеличина великог нишанског круга - 122 хиљадите 

 Величина малог нишанског круга - 17,5 хиљадите 

 Величина нишанског круга - 132 хиљадите 

 ДДВеличина нишанског круга помоћног механичког нишана - 132 хиљадите 

Фото-апарат ФКП-2-2 се налази на овиру нишанског уређаја АСП-3НМУ-39 и служи за 
сликање борбеног дејства и каснију анализу учинка гађања.  

Слике усликане фото-апаратом ће се појавити у току гледања запис ("track") датотеке. 



[L-39 ALBATROS] DCS 

 

EAGLE DYNAMICS 205 
 

 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 
8 
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Слика 158: АСП-3НМУ нишан и ФКП-2-2 фото-апарат 

1. Фото-апарат
2. Дугме за рад са фото апаратом  
3. Одразно стакло 

4. Механички (помоћни) нишан 

5. Дугме за подешавање угла одразног стакла                          
6. Дугме за подешавање величине циља 

7. Прекидач режима рада ГИРО - НЕПОД. 
8. Дугме за подешавање јачине одраза на одразном стаклу      
9. Реостат и скала даљине 

9 
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Нишански круг 

 

Слика 159: Нишански круг 

 

Слика 160: Команде нишанског уређаја и фото-апарата 
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2. Заштитни поклопац бојевог дугмета (окидача)                                                           
3. Дугме за сликање фото-апаратом  

ЕСКР-46 уређај сигналних патрона
ЕСКР-46 је електрини уређај који се користи за избацивање сигналних патрона. 

Сигналне патроне 

 

Слика 161: ЕСКР-46 сигналне патроне 

За избацивање сигналних патрона потребно је укључити прекидач ЕСКР-46 (на слици доле) и 
притиснути одговарајуће дугме (бело, цревено, зелено или жуто). 

1.  Окретни  добош.  Окретање  добоша  супротно  од  казаљке  на  сату  смањује  се 
даљина до циља, а у смеру казаљке на сату даљина до циља се повећава 

Систем за избацивање патрона се састоји од ПУ-ЕСКР-46 табле са командама за 
избацивање патрона и једног четвороцевног избацивања патрона калибра 26 мм. 

Сигналне патроне се налаза не десној страни трупа у репном делу авиона. 



DCS [L-39 ALBATROS] 

 

208 COMBAT EMPLOYMENT 
 

 

 

 

  

 

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
(=4с= Хајдук Вељко)

 

Прекидач ЕСКР-46 

 

Слика 162: ЕСКР-46 контролна табла сигналних патрона 

Дугмад за избацивање
сигналних патрона 
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