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ПОГЛАВЉЕ	  1	  

Увод	  

1.1 Увод	  

Захваљујемо на куповини овог модула.	  

У  овом  модулу  симулиран  је хеликоптер СА342  Газела,  наоружан ХОТ3 
ракетом  и  “Viviane”	  (Вивиан)  нишанском  камером.  Ова Газела се  налази у 

служби Лаке Пешадијске Авијације ("ALAT")  француских оружаних снага.

Изради  овог  модула  потпуно  смо  посветили  више  од  четри  године  рада  
и надамо се да ће те уживати играјући га.              

Бета верзија превода
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1.2 Димензије

(Димензије су у метрима.)	  

Бета верзија превода
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1.3	  	  Тежина	  

                       
Ови многобројни  додаци  довели  су  до  губитка  аеродинамике,  
хоризонталне брзине, убрзања и долета хеликоптера.	  	  

 

СА-341/342 Газела се сматра лаким хеликоптером али то не значи да је 
Са-342М1 лака за своју класу. Када се скупе тежине Вивиан нишанске камере, 
Матра избацивача ИЦ мамаца, Дракс-33 ("Drax-‐33") ПРО система, кутија Доплер 
радара,  4  ХОТ3  ракете  и 100кг тежине пилота, постаје  очигледно  да  је  М1  
верзија  доста  тежа  од пређашњих верзија.	  	  

Бета верзија превода
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                                 Напомена за израду борбених задатака (мисија)У едитору мисија 100% горива је укупна тежина горива у главном (437 литара, 345,23 кг) и помоћном (90 литара, 71,1 кг) резервоарима што је укупно 416,33 кг горива.                   Главни резервоар горива је пун са 82,92% горива.

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Због  малог  односа  снага-тежина  мораћеш  да  се  навикнеш  на компромис између оружја и количине горива.  

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Стандардни   бојеви  комплет  "ALAT" ("Aviation Légère de l’Armée de Terre" - Францукса  Лака  Пешадијска Авијација)  групе за СА-342М1 хеликоптер су две ракете ХОТ3, ИЦ ометач и 350 литара горива, што омогућава  лет у трајању од 1 сата и 55 минута при брзини од  150 км/ч.  

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Стандардна Газела без горенаведене опреме тешка је  1189 кг, празна. Са свом овом опремом и пилотима а без горива и оружја  тежина је повећена на 1680 кг. Ограничење  тежине  Газеле  у полетању је   2100 кг. Када  се напуни горивом тежина се попне на 2096 кг. Што значи да не може да носи ниједну ХОТ3 ракету. ХОТ3 ракета је тешка 32 кг.
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2.1 Мотор	  

Поглавље 2 -  Системи	  

Бета верзија превода
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СА-342М1 користи  турбoмотор “TURBOMECA Astazou XIV” који је настао од “Astazou II” мотора који је коришћен на хеликоптеру “Aerospatiale Alouette”. "Turbomeca" мотор развија до 870 кс и по својим особинама изузетно добро одговара Газели. С обзиром да је мотор веома лак, Газела у стандардој верзији без ХОТ3 ракета и Вивиан нишанске камере може да лети максималном (“Vne – speed never exceed”) брзином од 310 км/ч.
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Typewritten text
Међутим СА-342М1 са Вивиан нишанском камером има наменски направљене лопатице носећег ротора које омогућавају већу тежину у полетању али умањују максималну брзину на 280 км/ч а у хоризонталном лету максимална брзина је од 180 км/ч до 200 км/ч.

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Следе неколико специфичних броја обрта мотора:•	Мали гас:   25100 min-1•	Спојница носећег ротора:   29000 min-1•	Номинални број обрта:   43500 min-1
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2.2 Носећи ротор и репна вртешка ("FENESTRON")	  

Бета верзија превода
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Лопатице носећег ротора су преузете са “Aerospatile Ecureulli” хеликоптера да се обезбеде добре перформансе М1 верзије Газеле која је мало тежа (2100 кг макс) од стандардне верзије која не носи наоружање. Носећи ротор има три крака који се окрећу у правцу казаљке на сату када се гледа одозго. На регулисаним обртима мотора, носећи ротор се окреће брзином од тачно 387 min-1. Концепција преносника, која се назива „повезани мотор“ (мотор и носећи ротор су механички повезани), чини да су обрти мотора и носећег ротора синхронизовани у току целог режима лета, изузев у случају да пилот јако гурне цикличну палицу.
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Репна вртешка Фенестрон

Бета верзија превода
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Фенестрон је било веома занимљиво конструкцијско решење када је изашaо на тржиште. Ова репна вртешка има 13 крака који се обрћу брзином од 5919 min-1, умањује радарски одраз и ствара мању буку. Следеће занимљиве и важне карактеристика фенестрона су побољшана аеродинамика хеликоптера и повећана отпорност на оштећење репне вртешке с обзиром да је Фенестрон заштићен. Главни недостатак је повећање утрошка снаге мотора које се креће до 20% од укупне снаге мотора. Мада, вертикални стабилизатор (реп) је асиметрично конструисан што омогућава већу стабилност у прелазним режимима лета.
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2.3	  Електрични систем

Бета верзија превода
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Газела има 28-волтни систем једносмерне (=) струје а акумулаторске батерије су смештене испред главне инструмент табле. Бaтерије омогућавају покретање мотора и његово довођење до регулисаног радног броја обрта. Када мотор постигне те обрте алтернатор ће почети са производњом наизменичне (~) струје.Спољни извор напајања који производи = и ~ струју може се користити за напајање Газеле  без потребе за покретањем мотора. Ово се обично користи за одржавање технике на хеликоптеру.
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2.4	  Систем за гориво

Бета верзија превода
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На слици горе, види се да се главни резервоар за гориво налази у центру змаја хеликоптера, испод мотора и главног преносника (редуктора - “BTP – Boite de Transmission Principale”). У резервоар стаје 437 литара горива.Помоћни резервоар за гориво капацитета од 90 литра инсталиран је за повећање долета хеликоптера.За пребацивање горива из помоћног у главни резервоар потребно је задовољити неколико услова:1.	У главном резервоару мора да је мање од 347 литара горива.2.	Прекидач помоћног резервоара мора да је у положају „М“ (“Marche” –               укључен)3.	28V шина = струје треба да је под напоном Потпуно пребацивање горива из пуног помоћног резервоара у главни траје око 15 минута. Ако је помоћни резервоар празан а прекидач помоћног резервоара у положају „М“, засветлеће сигнална лампица “RSUPP”.Важно је напоменути да је у редовним условима, када су закачене две ракете ХОТ3 и избацивач ИЦ мамаца, максимална количина горива је око 350 литара. Под овим условима може се летети у трајању од око 1:30 сата.
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2.5	   Систем за тримовање	  

На Газели постоје два начина тримовања команди лета.	  

2.5.1	  Магнетна кочница	  

Бета верзија превода
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Магнетна кочница држи цикличну палицу у положај у којем се палица затекла при притиску на  дугме магнетне кочнице на цикличној палици.Магнетна кочница се може користити када је прекидач “DEBR. EFF.” пребачен у горњи “M” положај и када је шина од 28V = струје под напоном. Напомена 1: Употреба магненте кочнице се не препоручује играчима који немају “Force Feedback” палицу.Напомена 2: Газела нема систем центрирања цикличне палице и када је потребно циклична палица се ручно враћа у централни положај.
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Дугме магнетне кочнице	  

Бета верзија превода
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2.5.2	  Трим покретач (тример)	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Трим покретач (тример) омогућава фино подешавање положаја цикличне палице. Тримером се управља шеширић прекидачем на цикличној палици што омогућава фино подешавање положаја хеликоптера и тиме његовом брзином и правцем. Тример се може користити заједно са магнетним кочницама.Тример систем се укључује пребацивањем “TRIM” прекидача у горњи “M” положај и када постоји напон на = 28V шини.Напомена: коришћење тримера препоручује се корисницима који немају “Force Feedback” палицу.



17

Тример шеширић прекидач

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Поглавље 3	  -‐	  Осветљење

3.1	  Спољна светла	  

3.1.1	  Навигацијска светла

Бета верзија превода
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Када се = 28V шину доведе напон, навигацијска светла укључују се прекидачем “F.POS” који се налази на табли осветљења. Ова табла се налази лево од главне инструмент табле. “F. POS” прекидач има три положаја:1.	Горњи положај (“CLI”) – навигацијска светла трепћу2.	Средњи положај – навигацијска светла су искључена3.	Доњи положај (“FIX”) – навигацијска светла су стално укључена
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3.1.2	  Против сударна светла	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Против-сударна светла раде у два режима “Nor” (нормална јачина) и “Att” (пригушена). Када је прекидач у положају “NOR” против-сударна светла раде у пуном сјају. Када је прекидач у положају “ATT” пилот/играч може да подеси јачину сјаја светла дугметом који је заокружен жутим кругом на слици доле. Када jе прекидач у положају “A” против-сударна светла су искључена.
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3.1.3 Формацијска светла	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Формацијска светла се могу упалити чим се појави = напон на 28V шини. Прекидачем на плафону крова кабине формацијска светла се укључују када је прекидач у положају „М“ а искључују у положају „А“. Јачина формацијских светла подешава се дугметом заокруженим жутим кругом на слици доле.
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3.1.4 Светло за слетање

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Светло за слетање се може користити у прилазу на ФАРП или на аеродром. Ова светла се могу укључити када се доведе = напон на 28V шини.
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
На колективној палици прекидач “RENTRE/SORTI” (увуци/извуци) служи за увлачење и извлачење светла за слетање. Прекидач заокружен жутим кругом на слици доле, служи за укључење “PHARE” и искључење “ARRET” светла. У средњем положају светла раде у “VARIO” режиму.
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3.2 Кабинска светла                        
3.2.1 Светло кабине	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Светло кабине је директно повезано на акумулаторске батерије и може да се укључи чак и када је прекидач батерија искључен. На задњем делу светла је дугме које се окреће и служи за укључење, искључење и подешавање јачине светла кабине.Иза светла кабине је прекидач режима његовог рада. Прекидачем се бира нормални (“NORMAL”) или пригушени (“ATTENUATED”) режим рада. У нормалном режиму јачина светла кабине подешава се дугметом на задњој страни светла. У пригушеном режиму светла су пригушена.Светло кабине светли белом бојом а постављањем црвеног филтера преко сочива светла добија се црвено светло. Кликни на филтер да га поставиш/склониш са сочива светла.
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3.2.2 УЉ осветљење	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Систем Ултра-Љубичастог (УЉ) осветљења састоји се од две УЉ лампе монтиране на оквир хеликоптера, дугмета које се налази десно од табле САУ и свих инструмената и инструмент табли који су обојени специјалном бојом осетљивом на УЉ светло.
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Систем УЉ осветљења директно је повезан на акумулаторске батерије и може се укључити независно од положаја прекидача за батерије.Дугме које се окреће  користи се за укључење, искључење и подешавање јачине УЉ осветљења.
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УЉ осветљење	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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3.3.3	  Инструмент светла	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Заокружен зеленим кругом је прекидач на табли за светла којим се  укључују („М“) и искључују („А“) инструмент светла под условом да је = 28V шина под напоном.

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
“PUP” (“PUPITRE”) је дугме које се окреће са којим пилот може да подеси јачину инструмент светла на централној инструмент табли.“PBO” (“PLANCHE DE BORD”) је дугме које се окреће са којим пилот може да подеси јачину инструмент светла на главној инструмент табли.
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Инструмент светла	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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	  4	  -‐	  Оружје

4.1	  ХОТ3 ракета	  

ХОТ ракета је још увек (Март 2016) у активном наоружању неких земаља и 
испаљена је са фанцуског "ALAT" Газела хеликоптера у току последњих 
борбених дејства у Малију.

"HOT3" (ХОТ3) је подзвучна, противтенковска ,	  кроз жицу навођенa
ракета. Редно (једно за другим) екслозивно пуњење може да уништи тенк са 	   
реактивним оклопом на даљинама до 4300 метара (дужина жице). Ракету је 
потребно наводити до момента удара у циљ. Не препоручује се лансирање 
ХОТ ракете при брзинама већим од 180 км/ч. Ова ракета је дуго била основно
 противтенковско оружје које су користили "ALAT" хеликоптери и 
противтенковска копнена возила као што је "VAB Mephisto". ХОТ ракету је 
заменила "Hellfire" ракета први пут коришћена на "ECC-655 Tiger" 
хеликоптерима.

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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4.2 ХОТ3 управљачка табла	  

Велико дугме (на слици десно) се користи за бирање подвесне тачке 
лансирања. Положаји од 1	  до	  4.0	  могу се користити као безбедни. ПАЖЊА: 
Окретање дугмета после лансирања ракете ће пресећи жицу навођења што 
ће довести до губитка контроле над ракетом.	  

Кључем (на слици лево) се укључује и искључује систем. Положаји кључа у
 десно од "ARRET"	  (искључено)	  се користе за лансирање ракете.	  

На ХОТ3 управљачкој табли су команде за бирање и припрему рекете за 
лансирање. 115V шини ~ струе мора да је под напоном за припрему и 
лансирање ракете.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Вивиан-ов ласерски уређај се користи за мерење даљине до циља. 
Максимална даљина стабилизације и мерења даљине је 15000	  m.	  

У  "PIL	   (PILOTE)" режиму, пилот може да усмери камеру у било ком 
правцу унутар ограничења од  120°	  по азимуту и 25°	  на горе/20° на доле 
по елевацији.	  

	  	  	  4.3	  “Viviane”	  нишански видео уређај	  

“Viviane	  APX	  397" (Вивиан) је жиро-стабилизовани нишански видео 
уређај.	  	  Вивиан има два режима рада, 	  "VDO	  (VUE	  DIRECTE	  OPTIQUE" 
- поглед директно кроз оптику)	  и "VTH	  (VOIE	  THERMIE"	  - Инфра 
Црвена (ИЦ) камера).	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Камера је аутоматски жиро-стабилизована.	  Оптички "VDO" режим има пет 
нивоа увећања а у "VTH" режиму може се подешавати контраст и осветљење
 ИЦ одраза  независно од подешености екрана. Такође у "VTH" режиму 
могуће је променити изглед ИЦ одраза и симбола. 

После првих 3 минута рада камера ће се стабилизовати на земљи а ИЦ камера 
ће бити у потпуности функционална.	  	  

Ова врста борбене употребе где су пилоти приморани да лете што је ниже 
могуће је делом дочарана у кампањи " Operation	   Dixmude" која се добија 
куповином Газела модула.	  	  

ИЦ камери је на почетку рада потребно 3 минута да се охлади и у том периоду 
"VTH" режим није у потпуности функционалан.	  У међувремену управљање 
камером могуће је у "VDO" режиму.	  

Захваљујући великом увећању Вивиан систем се може веома успешно 
користити за извиђачке задатке као што су припрема офанзивних дејства 
или  заштита пријатељских копнених јединица. У току последњих борбених 
дејства у Афганистану Газела је често коришћена у заштити "EC-665	  Tiger" 
хеликоптера осматрањем и проналажењем претњи у доласку у зону 
борбених дејства.	  Газеле су летелу кружно изнад	  "Tiger"-а.	  	  

Такође захваљујући ИЦ камери Газела је веома успешно коришћена у 
ноћним задацима и успешно проналазила и уништавала "ENI" оклопно 
механизоване јединице у току "Harmattan" борбених операција у Либији.	  	  

	  	  	  4.4	  Видео опрема у кабини	  
Видео опрема у кабини се састоји од црно белог ТВ екрана, управљачке кутије и
 палице која је монтирана на постољу у кабини.

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Видео опреми у кабини је за рад потребно да је = 28V шина под напоном.
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ТВ екран	  

С лева у десно,	  дугме конраста,	  прекидач укључења,	  зелена 
лампица укључења,	  дугме осветљења	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Типичан дневни приказ у "VDO" режиму	  

-‐ 4100	   :	  овај број ће се појавити при мерењу даљине и на екрану ће стајати 5 
секунди.	  У овом примеру 4100	  је даљина до циља од 4100	  m.	  	  	  

-‐ D102	  :	  ПРАВАЦ102	  је магнетни правац хеликоптера у степенима.	  

-‐ 358	   :	   је азимут камере у степенима у односу на магнетни правац хеликоптера,
од 0	  до	  360°у правцу казаљке на сату,	  0/360	  означава усмереност у напред.	  

-‐  Мали  правоугаоник  (на  слици  горе  у  зеленом  кругу):  ово  је  симбол  дозволе 
лансирања који ће се појавити када су сви услови лансирања задовољени.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Ноћни приказ у "VTH" режиму (бело=топло)	  

4	  :	  Појачање сигнала (контраст) заокружено зеленим кругом 
појављује се само у "VTH" режиму о може бити од 1	  до	  8.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Ноћни изврнут приказ у "VTH" (црно=топло)	  

	  Услови за добијање дозволе лансирања су следећи:	  

• Једна ракета мора да је одабрана.
• Даљина до циља мора да је мања од 4300m.                                         
•   Релативни угао између камере и хеликоптера треба да је унутар 
опсега од 357° и 003°  .
• Главни оружани прекидач  мора да буде положају "М" (укључен).       
•   Кључ оружја мора да је у “MARCHE”	  (ради)	  положају.

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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“BCV	  (BOITIER	  DE	  COMMANDE	  VIDEO)" пулт управљања камером	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Овим дугметом се доводи електро напајање "VTH" система.	  

• “A”	  ("ARRET"	  –	  искључено)
• “V”	  ("VEILLE"	  –	  спремно)                    
•   “M”	  ("MARCHE"	  –	  ради, укључено)

• “A”	  ("ARRET"	  –	  искључено)
• “ALI”	  ("ALIMENTE"	  –	  спремно)         
•   “M”	  ("MARCHE"	  –	  ради, укључено)

3. Дугме режима рада:

2. Дугме за укључење ИЦ система:

1. Дугме за укључење:

• “A”	  ("ARRET"	  –	  искључено)
• “C”	  ("CONVOYAGE"	  –	  вожња, крстарење)                                                  
•   “V”	  ("VEILLE"	  –	  спремно)

Ово дугме ће довести електро напајање видео командној кутији и ласерском
 уређају.	  

У "A",	  "C" и "V" положају дугмета режима рада камера ће бити усмерена у 
назад у безбедном положају када се не користи.	  
• “PIL”	  ("PILOTE"	  –	  управљање). У овом положају дугмета режима рада  
камером је могуће управљати и  усмеравати је у жељеном правцу.
• “ASS”	  ("ASSERVI"	  –	  закључана). У овом положају дугмета режима рада 
камера је закључана у положају у коме се налазила у тренутку укучења овог 
режима.

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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4. Мала палица:

Овим прекидачем се центрира камера. У току маневрисања пребаци 
дугме укључења (1) у положај "ALI"	  да избегнеш аутоматски захват камере
 на прву тачку на терену коју камера уочи унутар домета камере од 8	  km.	  	  

6. Дугме за увећање:

Овом дугметом се пребацује између оптичког "VDO"	  и Инфра Црвеног 
	  "VTH"	  режима.	  	  

Малом палицом се управља камером када је дугме режима рада (3) 
у	  "PIL"	  положају. У режиму аутоматског лебдења корисник може да 
користи своју палицу као малу палицу.
	  	  
5. Прекидач центрирања камере:

Овим дугметом се бира једно од 5 расположивих нивоа увећања сочива 
камере.
	  
7. "VDO/VTH"	  дугме:

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Палица видео камере копилота	  

1. Поклопац ласера                        6. Поклопац дугмета за лансирање
 2. Дугме ласера                              7. Дугме за лансирање ракете

3. Појачање камере	  (контраст)   8. Бирачy приказа симбола               
4. Јачина освет. симбола               9. Бирач приказа слике
5. Јачина освет. слике

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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                          Поглавље 5
Команде за управљање хеликоптером	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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5.1 Циклична палица	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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5.2 Колективна палица
	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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5.3 Показивач положаја комадни управљања	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Показивач положаја команди управљања хеликоптером појављује се притиском на тастере [Десни Контрол + Ентер].1.	Оса угла наклона (љуљање)2.	Оса угла нагиба3.	Оса вертикалног крмила (педале)4.	Оса колективне палице5.	Показивач (дијамант) отклона палице по наклону и нагибу6.	Показивач отклона колективне палице7.	Показивач отклона педала

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
“Hover” – Аутоматско лебдење“Coll” – Аутоматски рад колективне палице“Slaved” – Режим праћењаБели дијамант и цртице показују положај управљачких команди онако како их држи аутопилот.
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Додатни сигнализатори се могу појавити на овом показивачу.	  

“Speed” - када је САУ у режиму држања брзине.	  

“Altitude” - када је САУ у режиму држања 
висине.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Овај показивач се  може појавити у било ком од четри угла екрана. Место 
појављивања бира се у опцијама "Options	  –	  Special	  –	  SA342".	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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6.1 Главна инструмент табла	  

  Поглавље 6 - Кабински инструменти

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
1.	Табла упозорења2.	Вариометар3.	КПП (Командно Пилотажни Показивач – главни жирохоризонт)4.	Светло аларма5.	Брзиномер инструменталне брзине (Vi)6.	Помоћни жирохоризонт7.	Барометарски висиномер8.	НПП (Навигацисјко Пилотажни Показивач – жиро компас, НАДИР, АРК)9.	Моментомер (торзиометар)10.	 Табла за укљ./искљ. Светла11.	 Радарски висиномер12.	 Прекидач брисач стакла - пилот13.	 Бирач извора сигнала за контролу казаљке правца на КПП-у14.	 Показивач температуре мотора15.	 Показивач горива16.	 Волтметар17.	 Прекидач брисача стакла – копилот18.	 Прекидач грејача Пито цеви19.	 Прекидач провере хидрауличног уређаја20.	 Главни оружани прекидач21.	 Прекидач за укључење тримера22.	 Прекидач за општу проверу23.	 Сигнализатор покретања24.	 Сигнализатор малог гаса25.	 Сигнализатор блокираног мотора26.	 Прекидач акумулаторских батерија27.	 Прекидач алтернатора28.	 Прекидач генератора
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Табла упозорења	  

Уобичајен приказ сигнализатора на табли упозорења	  

Табла упозорења ради чим се појави = напон на 28V	  шини.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)



• PITOT	   :	   
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•     H.BTP	   :	  ће  светлети  све  док  притисак  уља  у  редуктору
 носећег  ротора  не  достигне  минималну  вредност .

• H.RAL	  :	  ће засветлети ако обртаји турбине падну испод  15000.                        

•      GENE	  :	  ће светлити ако генератор није на линији.	  "GENE" неће светлети 
ако је прикључен спољни генератор.

• H.MOT	    :	    ће  светлети  све  док  притисак  уља  у  мотору  не  
достигне минималну вредност.

• ALTER.	   : 	   

• BAT.	  :	  ће светлети ако је прикључен спољни извор напајања.

• P.A.	  :	  ће светлети ако нема ~ напона од 26V или ако је главни прекидач
САУ искључен или ако је САУ у режиму држања висине и Vi <	  120	  км/ч.

• NAV	   :	   ће светлети ако нема ~ напона од 115V. Ако је прикључен спољни 
извор напајања ово светло неће светлети.

•    COMB	  :	  ће  с ветлети  ак о  у  г лавном  ре зервоару  за  го риво  
има  ма ње  од  50Л  горива  и  неће  се  угасити  све  док  се  
резервоар  не  допуни  до  387	  литара.

• B.P.HY.	  :	  ће светлети ако обрти носећег ротора падну испод 170.

• LIM	  :	  није симуларано.	  Сигнализира прљаво уље.

• FILT.	  :	  није симулирано.	  Сигнализира зачепљен филтер за гориво.

ће засветлети када је прекидач грејача Пито цеви у положају 
"А" ("ARRETE" - искључен)	   

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
ће светлети ако нема ~ напона од 115V. “ALTER” неће светлети ако је прикључен спољни извор напајања.
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Сви сигнализатори ће засветлети када се притисне "TEST"дугме за проверу.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Вариометар	  

Вариометар мери вертикалну брзину у стотинама метара по минути. Опсег 	  
приказа је 	  +-‐ 800	  m/mn.	  

Напомена	  :	  Максимална вертикална брзина за безбедно слетање је 60	  m/mn, 
тада је казаљка мало испод првог индекса на скали испод 0. 

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Командно Пилотажни Показивач - КПП	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
1.	“LOC” заставица (не ради “LOC”)2.	“G/S” заставица (не ради “G/S”)3.	Заставица отказа4.	Вертикална казаљка5.	Хоризонтална казаљка6.	“W” симбол (симбол хеликоптера)7.	Дугме за подешавање нуле хоризонта8.	Куглица клизања9.	Показивач угла нагиба10.	 Скала угла нагиба
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Када се доведе = напон од 28V са КПП-а ће се уклонити хоризонтална и 
вертикална казаљка и  заставице "LOC"	  и	  "G/S".	  

Уобичајени приказ КПП-а када има = напона од 28V	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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КПП је потребно настројити притиском и држањем дугмета за 
подешавање нуле хоризонта све док се хоризонт не настроји.	  

Уобичајени приказ настројеног хоризонта.	  

Угао наклона се добија када се очитана вредност помножи са 10. Што 
значи да је 1	  у ствари 10° наклона.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Заставица отказа ће се изгубити чим се доведе ~ напон од 115V.	  

Уобичајени приказ када има ~ напона од 115V.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Нула хоризонта подешава се окретањем дугмета за подешавање. На земљи се угао наклона обично постави на +1,2° до + 1,5°.
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Опсег померања вертикалне командне казаљке је 6°,  3° у лево и 3° у десно од центра КПП-а. Ова казаљка показује правац зависно од одабраног извора сигнала.
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Бирач извора сигнала који управља вертикалном казаљком КПП-а.	  

• ART.	  :	  "ARRET"	  –	  Искључен
• VIS	  :	  "VISEE"	  –	  Циљ нишанске камере      
•   VHF:	  АРК

• DOP	  :	  НАДИР прекретни оријентир

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Лампица аларма

Лампица аларма ће засветлети под под следећим условима:	  

-‐ Ако команда протока горива није гурнута скроз напред 	  

-‐ Ако обртаји турбине пређу 44300	  обртаја

-‐ Ако се турбина не врти	  

-‐ Ако је трубина оштећена	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Брзиномер инструменталне брзине

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Инструментална брзина се мери у километрима на сат (км/ч). Брзиномер показује само брзину хеликоптера који се креће у напред.



64

Помоћни вештачки хоризонт

На скали углова наклона дуже црте означавају 10°	  а краће 5°.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
1.	Кугла (скала углова наклона) вештачког хоризонта2.	„W“ симбол (симбол хеликоптера)3.	Заставица отказа4.	Показивач нагиба5.	Скала нагиба6.	Дугме за одбрављење и подешавања вештачког хоризонта
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Помоћни вештачки хоризонт се може одбравити и подесити чим се 
доведе = напон од 28V	  .	  

Уобичајени приказ одбрављеног помоћног хоризонта подешеног на 
угао наклона од 1.5°.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Одбрављење и подешавање вештачког хоризонта ради се тако што се на мишу притисне и држи дугме левог клика а точкићем миша се подеси угао наклона.
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Барометарски висиномер	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Опсег мерења висине барометарског висиномера је од 0 до 10000 метара. Мала казаљка показује хиљаде а велика стотине метара.Барометарски притисак у “hPa” се очитава на малом бројчанику у дну инструмента и може се подесити дугметом за подешавање (заокружен зеленим кругом).



67

НАДИР/АРК показивач	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
1.	“pX” заставица2.	“BUT” заставица3.	“CAP” заставица4.	Показивач курса5.	Ружичаста позадина6.	НАДИР казаљка7.	АРК казаљка8.	 Даљиномер
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Чим се НАДИР загреје и одабере исправан Прекретни Оријентир (ПО) овај показивач ће показивати следеће параметре:1.	Индекс на врху инструмента показује магнетни курс2.	НАДИР казаљка показује правац ка одабраном ПО3.	Бројчаник даљиномера показује даљино до ПОБројчаник даљиномера показује даљину у километрима и стотинама метара. На пример, ако на даљиномеру стоји 02,7 то означава даљину од 2 километра и 700 метара.
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Уобичајени приказ када је на НАДИР-у одабран исправан ПО. У овом случају хеликоптер лети магнетним курсом од 30° а одабрани НАДИР ПО је у курсу од 36°.
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Уобичајени приказ када АРК радио уређај прима АРК сигнале. АРК казаљка показује правац ка АРК одашиљачу што је у овом случају курс 105°.
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Уобичајени приказ када је АРК у режиму провере	  

АРК казаљка стоји на релативном углу од 45°	  у односу на главну таблу.	  

Напомена:	  Највећу даљину коју даљиномер може да покаже је 99,9	  км. 

Даљине веће од 99,9 км ће се показати као 99,9 км..	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Моментомер	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
1.	Казаљка обртног момента носећег ротора2.	Аларм лампица3.	Индекс4.	Дугме за померање/подешавање индекса и проверу
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Индекс се помера дугметом за померање/подешавање и проверу	  

Црвена аларм лампица ће трептати када обртни момент достигне	  95%	  
обртног момента.

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Црвена аларм лампица ће засветлети без прекида када обртни момент носећег ротора дође на 100%. Под таквим оптерећењем мотору преостаје само још око 8 до 12 секунди рада до отказа. Због тога, када непрекидно засветли црвена лампица пилот мора да смањи скупни корак носећег ротора да би смањио његов обртни момент и тиме оптерећење мотора.Проверу црвене лампице могуће је урадити када постоји = напон од 28V. Провера се врши притискањем дугмета за подешавање индекса и проверу, што ће упалити црвену лампицу.
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	  Радарски висиномер	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
1.	Дугме за укључење и проверу2.	Заставица отказа3.	Казаљка4.	Индекс опасне висине5.	Дугме за подешавање опасне висине и лампица
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Радарски висиномер мери висину у метрима.	  За рад радарског 
висиномера потребно је да има ~ напона од 115V на шини.	  

Пртиском на дугме за проверу се може проверити рад радарског
 висиномера када је радарски висиномер укључен и када постоји
 ~ напон на115Vшини. У току провере ће се појавити црвена 
пругаста заставица отказа а казаљка ће показивати	  7 метара.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Уобичајени приказ са укљученим радарским висиномером
и подешеном опасном висином.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Прекидач брисача ветробрана
на страни пилота	  

Прекидачи брисача ветробрана на пилотској и копилотској страни имају 3 положаја.	  

• “L”	  :	  "LENT"	  –	  Споро
• “A”	  :	  "ARRET"	  –	  Искључени    
• “R”	  :	  "RAPIDE"	  –	  Брзо

За рад брисача треба = напон од 28V.

Бирач извора сигнала вертикалне казаљке КПП-а

• “ART.”	  :	  "ARTIFICIAL"	  –	  искључен (верт. казаљка не ради)

• “VIS“	  :	  "VISEUR"	  –	  Циљ нишанске камере                                    

• “VHF”	  :	   АРК
• “DOP”	  :	  НАДИР Прекретни Оријентир (ПО)

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Показивач температуре уља	  

Температура се мери у степенима Целзијуса.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)



The	  mark	  between	  30	  and	  40	  indicates	  the	  value	  when	  the	  auxiliary	  fuel	  tank	  will	  
begin	  to	  transfer	  to	  the	  main	  tank.	  (347	  L)	  
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Показивач количине горива	  

Показивач количине горива показује количину у десетинама литара.	  

Овај показивач показује количину горива само у главном резервоару.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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	  	  	  	  Волтметар	  

Овај  показивач  показује  једносмерни  (=)  напон  на  28V  шини.  У 
нормалним  условима  казаљка  треба  да  показује  између  23V  и  29V  	  (зелено 
поље).	  	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Прекидач грејача Пито цеви	  

Прекидач има два положаја	  :	  

• “M”	  :	  "MARCHE"	  –	  укључен   

• “A”	  :	  	  "ARRET"	  –	  искључен

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Прекидач провере хидрауличног уређаја (није симулиран).	  

• “TEST” - провера
• “NOR”	  - нормално

Главни оружани прекидач	  

• “M”	  :	  "MARCHE"	  –	  укључен
• “A”	  :	  "ARRET"	  –	  искључен (доњи положај)

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Прекидач тримера	  

Тастер провере сигналних лампица	  

Када се притисне овај тастер засветлеће све сигналне лампице осим 
сигнализатора на упозоравајућој табли и на мометомеру.	  	  

• “M”	  :	  "MARCHE"	  –	  укључен     

•     “A”	  :	  "ARRET"	  –	  искључен

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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1. Лампице жиро уређаја
2. Провера волтметра
3. "DEM,	  RLT,BLOC,RSUPP,RCONV" лампице

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Лампица (сигнализатор) покретања мотора	  

Ова зелена лампица ће светлети у току покретања мотора.	  

Лампица (сигнализатор) малог гаса

Ова жута лампица ће светлети све док мотор не изађе на мали гас.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Лампица (сигнализатор) блокираног мотора	  

Ова црвена лампица ће светлети када је мотор блокиран што 
значи да обртаји мотора нису могући.	  

Прекидач акумулаторских батерија	  

• “M”	  "MARCHE"	  –	  укључене      

 •    “A”	  "ARRET"	  –	  искључене

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Прекидач алтернатора	  

•   “M”	  "MARCHE"	  –	  укључен                      

•     “A”	  "ARRET"	  –	  искључен

Прекидач генератора	  

• “M”	  "MARCHE"	  –	  укључен            

•     “A”	  "ARRET"	  –	  искључен

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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6.2 Табла покретања мотора	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
1.	Показивач Т4 показује температуру мотора у стотинама степени Целзијуса.2.	Црвена лампица помоћног резервоара ће светлети ако је укључен прекидач             помоћног     резервоара а главни резервоар је празан.3.	Лампица додатног резервоара (није симулирано).4.	Лампица филтера за прашину ће светлети ако је филтер инсталиран и               прекидач је у укљученом положају.5.	Прекидач помоћног резервоара.6.	Прекидач додатног резервоара (није симулиран)7.	Прекидач филтера за прашину.8.	Прекидач магнетне кочнице.9.	Дугме побуде алтернатора (није симулирано).10.	Дугме побуде генератора (није симулирано).11.	Прекидач покретања и продувавања.12.	Прекидач пумпе за гориво.13.	Сат14.	Обртомер мотора и носећег ротора
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Сат	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
1.	Позадина2.	Спољни прстен3.	Мала казаљка (показује сате)4.	Велика казаљка (показује минуте)5.	Секундара штоперице6.	Скала минутаже штоперице (опсег скеле је 30 минута)7.	Дугме за окретање спољног прстена8.	Дугме за покретање и заустављање штоперице9.	Дугме за ресетовање штоперице
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Спољни прстен подешен на 7 минута	  

Штоперица показује 2 минута и 53 секунде	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Обртомер мотора и носећег ротора	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
1.	Скала обртомера мотора2.	Скала обртомера носећег ротора3.	Казаљка обртомера мотора4.	Казаљка обртомера носечег ротора
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Приказ на обртомеру када мотор не ради

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Мотор ради на малом гасу на 25100 min-1.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
“HRAL” сигнализатор на табли упозорења ће престати да светли када обртаји мотора пређу 15000 min-1.“DEM” лампица ће престати да светли када обртаји мотора достигну 22000 min-1 Тада ће се укључити генератор.
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Спојница спаја носећи ротор са мотором на 29000	  min-1	  мотора

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Обртаји носећег ротора и мотора су синхронозовани и повећавају се (на слици горе).“HMOT” сигнализатор на табли упозорења ће престати да светли када су обртаји мотора измеђu 30000 и 39000.Алтернатор ће се укључити када обртаји мотора достигну 41300 min-1.“RLT” лампица ће престати да светли када обртаји мотора пређу 41500 min-1.
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
•	Обртаји мотора су стабилизовани на 43500 min-1•	Обртаји носећег ротора су стабилизовани на 387 min-1
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1. Главни прекидач САУ (Систем Аутоматског Управљања - 
аутопилот)
2. Прекидач осе љуљања
3. Прекидач осе ваљања
4. Прекидач осе правца
5. Бирач режима рада САУ: држање висине "ALT", држање 
брзине "Vi"
6. Показивач позиције покретача за управљање по оси 
љуљања
7. Показивач  позиције  покретача  за  управљање  по  оси 
ваљања
8. Показивач позиције покретача за управљање по оси правца

6.3 Табла САУ	  

Детаљан опис рада система САУ (аутопилот) налази се у поглављу 11.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Напомена:Главни прекидач САУ није могуће пребацити у положај „укључен“ све док се не појави ~ напон на 26V шини. Такође, овај прекидач ће се аутоматски пребацити у положај „искључен“ ако нестане ~ напон на 26V шини.
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6.4 Табла жироскопског (жиро) уређаја	  

Уобичајен приказ на табли жиро уређаја	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Група сигнализатора и прекидач провере САУ1.	Сигнализатор Тримера2.	“BPP” сигнализатор3.	Сигнализатор провере4.	Поклопац прекидача провере жироскопа5.	Прекидач провере жироскопаГрупа сигнализатора и прекидача жиро уређаја6.	Заставице рада/отказа жиро уређаја7.	Показивач сонхронизације жиро уређаја8.	Бирач режима рада жиро уређаја:             a.	„А“ – “ARRET” – искључен             b.	“GM” – жиро-магнетски режим             c.	Остали режими рада нису симулирани9.	Перкидач Лево (“G”) – Десно (“D”) – није симулираноЖиро уређају је потребно 1 минут да се настроји после довођења ~ напона на 26V шини.Провера рада се може урадити притиском на главно дугмне провере на главној инструмент табли када се доведе = напон на 28V шини.



101

Приказ на табли у току провере САУ

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Приказ на табли када жиро уређај ради и када је настројен	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Напомена:Жиро уређај треба да је настројен и да ради да би радио Систем Аутоматског Управљања (САУ).
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6.5 Табла на плафону кабине

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
На табли на плафону кабине налазе се ручице команди за рад са горивом и носећим ротором, команде формацисјких светла и кабинско светло. Рад са формацисјким и кабинским светлом описан је у поглављима 3.1.3 и 3.2.1.1.	Ручица кочнице носећег ротора. Ова ручице се може померати мишем,               додељеним тастером на тастатури или додељеном осом играчке палице.2.	Ручица команде протока горива. Ова ручице се може померати мишем,             додељеним тастером на тастатури или додељеном осом играчке палице.3.	Ручица славине за гориво (није симулирано).
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6.6 Остали инструменти	  

6.6.1 Табла распознавања свој-туђ	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Уређај за распознавање свој-туђ је веома важан и користи се у већини армија још од периода другог светског рата. Овај уређај шаље радио сигнале ваздухопловима или борбеним јединицама у зони борбеног дејства да се умањи могућност пријатељског дејствовања (уништења свог хеликоптера) по свом хеликоптеру.
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Рад уређаја распознавања свој-туђ није симулиран	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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6.6.2 Помоћни  магнетни компас	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Овај компас показује магнетни правац хеликоптера	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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6.6.3 Термометар спољне температуре	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Термометар показује спољну температуру у Целзијусима у опсегу од 
-‐40°C	  до	  +70°C.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Поглавље	  7	  -‐	  Гласовни радио уређаји

7.1 Табла контроле јачине звука

Две табле за контролу јачине звука се налазе у кабини. На слици, горња 
табла је на пилотској страни а доња на копилотској.	  

За сада за контролу јачине звука раде само дугмади за "VHF	  AM", "UHF" и "FM1"
 радио уређаје на пилотској страни.	  Табла за контролу јачине звука на 
копилотској страни ће прорадити када проради опција истовременог управљања 
хеликоптером од стране два играча у вишеиграчком режиму на линији.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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7.2 "VHF	  AM" радио уређај	  

• “A”-“Arrêt” - искључен

• “M” - “Marche”	  - укључен

• “Checked	  SIL” - пригушње шума

• "Team	  relay"	   није симулиран.

• “TEST”	  - у режиму провере пилот ће чути звук фреквенције 1000	  Hz.

"VHF	  AM" радио уређај ради у опсегу 118	  MHz	  –	  143.975	  MHz.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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7.3 "FM"	  ПР4Г радио уређај

"FM" радио уређај ради у опсегу 20	  MHz	  –	  60	  MHz	  .	  

Овај радио уређај се користи за шифровану комуникацију унутар НАТО 
структура и због тога је комплетно заштићен,	  а његова употреба у ДБС-у је 
веома ограничена.	  	  

Бирач режима рада се користи за укључење радија.	  
• “AR” - “Arrêt”	  - искључен
• “TRAFFIC”,	  “CH	  OTAN”,	  “REL”	  -  било који од ових положаја ће укључити радио
• “TST”	  режим ће произвести тон у слушалицама фреквенције 1000	  Нz	  

Бирачем канала бирају се унапред подешене фреквенције.	  Ове 
фреквенције се могу подесити у едитору мисија, као на слици 
доле.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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У едитору мисија можеш да подесиш фреквенције канала.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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7.4 "UHF"	  радио уређај	  

"UHF" радио уређај ради у опсегу 225	  MНz	  –	  399.975	  MНz.	  

Главни бирачем се укључује радио.	  Радио ће се укључити бирањем “FF”	  или било 
ког другог положаја.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Бирање фреквенције врши се убацивањем бројева тастатуром и притиском на тастер за унос података (“VLD, XFR”). На пример, за фреквенцију од 251 MHz потребно је откуцати следећи низ бројева 2-5-1-0-0-0 а затим притиснути тастер уноса података.
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8.1 НАДИР	  

Опис рада и руковања НАДИР-ом се налази у одвојеном документу.	  

Тај документ се налази у СА342 модулу, "Doc" директоријуму.	  

DCS	  World/Mods/aircraft/SA342/Doc/DCS	   SA342M	  Gazelle	  NADIR	   
Manual_rev03_en.pdf	  

Српски превод се може преузети са =4с= веб сајта.

Поглавље	  8	  -‐	  Навигацијски систем

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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8.2 Аутоматски Радио Компас (АРК) радио уређај	  

• АРК1/АРК2  бирач  служи  за  бирање  активне  фреквенције.	  Стрелица 
на  бирачу  је  усмерана  ка  активној  фреквенцији.  На  активном  АРК-у 
неће бити индикатор неактивног АРК-а.

• Прекидачем  за  звук  се  укључује  или  искључује  звук  АРК 
радија.	  Дугметом јачине звука контролише се јачина звука.

искључен само у "OFF" положају.

• Дугмадима фреквенције	  се подешава АРК фреквенција
• Бирачем режима се укључује АРК радио.	  АРК радио је 

• Показивачи АРК радија показују фреквенције у  килохерцима ("КНz").

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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У режиму "ANT" чују се звуци сигнала ако је прекидач звука у 
положају "ON",	  али на инструмент табли казаљка АРК-а на НПП-у
неће бити усмерена ка радио одашиљачу.	   Танка АРК казаљка ће 
бити водоравно и усмерена у десно.	  	  

Овако изгледа НПП-у када је бирач режима у "ANT" положају.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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У режиму "ADF" чују се звуци сигнала ако је прекидач звука
 у положају "ON", и правац ка одашиљачу ће се видети на 
НПП-у. Танка АРК казаљка ће бити усмерена ка извору 
радио сигнала (одашиљачу).	  	  

Овако изгледа НПП-у када је бирач режима у "ADF"	  положају.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Овако  изгледа  НПП  када  је бирач режима у "TEST" положају.	  

У режиму "TEST" чује се звук фреквенције 1000	  Hz	  ако је 
прекидач звука у положају "ON". АРК казаљка на НПП-у ће
 стајати на 45°.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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"DRAX	  33"	  

    Поглавље 9                              
    Пријемник Радарских Озрачења	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
“DRAX” (ДРАКС) 33 пријемник радарскох озрачења (ПРО) користи 4 антене за пријем радарских зрачења. Антене се налазе иза ФЕНСТРОН-а и на свакој страни кабине испред педала правца. ДРАКС 33 може да открије широки спектрум радарских сигнала али има мртве углове са горње и доње стране хеликоптера.
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Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
1.	Дугме јачине осветљења показивача2.	Показивач3.	Дугме за подешавање јачине звука4.	“Page button” – није симулирано5.	“Marker button” – није симулирано6.	Укљ. (“ON”)/искљ. (“OFF”)/“CROC”. Овим прекидачем се ПРО укључује и искључује. “CROC” положај прекидача није симулиран а користи се за меморисање положаја радарских претњи за стварање мапа радарских претњи.За свој рад ДРАКС 33 треба да има ~ напон на 115V шини.ДРАКС 33 отвара нове могућности комбинованог коришћења хеликоптера с обзиром да има могућност откривања радарских претњи.
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Уобичајен приказ на ДРАКС 33 показивачу

1. Симбол свог хеликоптера              
2. Маркери на 30°

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)



Typical	  view	  with	  threats	  
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1. Симболи радарских претњи ниског приоритета
Сваки пут када се отркије радарска прења чуће се и звук тражења.
Радарске претње ниског приоритета појавиће се подаље од центра 
показивача.

2. ”^”	  симбол лансирања
Када се појави овај симбол појавиеће се и непрекидни звучни сигнал.   

3. Симболи радсарских претњи високог приоритета
Симболи радарских претњи високог приоритета појавиће се близу 
центра показивача.

4. “_”	  симбол радарског захвата                                                                         
Када радар први пут захвати хеликоптер чуће се и звучни сигнал.

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)



27	   Su-‐27	  
33	   Su-‐33	  
14	   F-‐14	  
15	   F-‐15	  
16	   F-‐16	  
F2	   Tornado	  
30	   Su-‐30	  
34	   Su-‐34	  
M2	   Mirage	  2000	  
F5	   F-‐5E	  
18	   F-‐18	  
21	   MiG-‐21	  
31	   MIG-‐31	  
25	   MiG-‐25	  

50	   A-‐50	  

E3	   E-‐3	  
E2	   E-‐2	  

S	   EWR_1L13,	  EWR_55G6,	  KP_54K6,	  SA3	  

BB	   S300PS	  
SD	   BUK	  
06	   KUB	  

23	   MiG-23	  
29	   MiG-29	  

86	   F-86F
C1	   C-101-CC
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Листа симбола радарских претњи	  
Авионски радари:	  

Копнени радари:	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)



DE	   Dog	  Ear	  
RO	   Roland	  
PT	   Patriot	  
HK	   Hawk	  
HA	   Hawk	  
R15	   Tor	  
S6	   Tunguska	  
A	   Shilka,	  Gepard,	  Vulcan	  

SW	   Kuznetsov	  
48 Vinson	  
T2	   Moscow	  
HP	   Albatros	  
TP	   Rezky,	  Neutrashimy	  PS
PS Molniya	  
49 Perry	  
HN	   Skory	  
AE	   Ticonderoga	  
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Бродски радари:	  

Непознати радари:	   U	  

                                  Напомена	  :	                                 
Ова листа ће морати да се допуни када се појаве 

нови модули у ДБС-у.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Поглавље 10	  -‐	  Избацивач ИЦ мамаца	  

Командна табла избацивача ИЦ мамаца.	  

1. Прекидач укљ./искљ. 
2. Бирач режима избацивања (по један/секвенцијално)  
3.   Бирач стране (лева страна/десна страна)
4. Лампице статуса

За  рад  избацивача  ИЦ  мамаца  потребно  је  да  има  ~ 
напона на 115V шини.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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ИЦ мамци се избацују дугметом на пилотској колективној палици.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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 носач са по 16 ИЦ мамаца.	  
Спољни носач ИЦ мамаца (патрона). На свакој страни хеликоптера је један

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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11 - САУ (Аутопилот)	  

7. Показивач  позиције  покретача  за  управљање  по  оси 
ваљања
8. Показивач позиције покретача за управљање по оси правца

1. Главни прекидач САУ (Систем Аутоматског Управљања - 
аутопилот)
2. Прекидач осе љуљања
3. Прекидач осе ваљања
4. Прекидач осе правца
5. Бирач режима рада САУ: држање висине "ALT", држање 
брзине "Vi"
6. Показивач позиције покретача за управљање по оси 
љуљања

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Режим држања висине	  

Када је прекидач режима рада у положају  “ALT.” (држање висине)	  САУ ће 
држати тренутну висину хеликоптера. Ако је положај колективне палице  
изнад потребног за држање висине, САУ ће нагнути хеликоптер  по оси  
љуљања  да одржи висину и хеликоптер ће убрзати.

Ако се смањи отклон колективе палице САУ ће, "на горе", повећати угао по 
оси љуљања што ће довести до смањења брзине хеликоптера..	  

Ако брзина хеликоптера падне испод 120 км/ч САУ више неће држати висину 
и засветле ће “PA”	  сигнализаор на табли сингализатора.	  

Режим држања брзине	  

Када је прекидач режима рада у положају “Vi”	  САУ ће држати тренутну 
брзину. Померање колективне палице горе/доле ће произвести промену 
висине хеликоптера на горе или на доле.	  

Режим аутоматског лебдења	  

Услови за икључење ауто-лебдења су следећи:	  

• Путна брзина мораја бити мања од 18 км/ч.
• Углови љуљања и ваљања морају бити мањи од	  30°. 
•         Вертикална брзина мора бити мања од	  60 м/мин.

У току аутоматског лебдења хеликоптер се може померати унутар поља 
величине 10 х 10 метара.	   Ако услови за аутоматско лебдење нису 
задовољени САУ ће искључити режим аутоматског лебдења.

У режиму аутоматског лебдења који се укључује дугметом на цикличној
 палици,	  САУ ће држати хеликоптер у аутоматском лебдењу.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Режим праћења	  

Када је нишанска камера усмерена на циљ, дугметом на цикличној палици 
може се укључити САУ режим праћења.	  

САУ је тада спрегнут са циљном тачком камере и хеликоптер ће пратити 
померање циљне тачке камере.	  

Режим ручног/аутоматског колектива	  

Овај режим је убачен у симулацију да играчу олакша управљање 
хеликоптером у току нишањења и ватреног дејства.	  

Овај режим се укључује/искључује тастером “C”	  када је хеликоптер у режиму
 аутоматског лебдења.	  У овој верзији симулације режим ручног/аутоматског 
колектива је укључен.

Када је овај режим укључен, појавиће се скраћеница “Coll”	  на показивачу
 положаја управљаких оса. Овај показивач се поже поставити/уклонити 
притиском на [Right Control + Enter].	  

Овај режим може бити избачен из симулације када се омогући управљање 
хеликоптером са више играча у вишеиграчком окружњеу на линији.	  Тада ће 
пилот морати да управља колективном командом у режиму аутоматског 
лебдења.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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             Поглавље 12	               	       
Процедура пократања хеликоптера 

Вежбовна мисија покретања хеликоптера добија се уз овај модул.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Поглавље	  13	  	      
      Употреба оружја	  

Вежбовна мисија употребе оружја добија се уз овај модул.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)



• “IS_LANDED”
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         Поглавље	  14	  - За израду мисија	  

Серијске бројеве ваздухоплова могуће је променити у едитору мисија зависно 
од дефиниције пресвлаке.	  

• “ABC123”	  :	  3	  слова и 3	  броја за француске пресвлаке.                                       
•    “1234”	  :	  4	  броја за немачке пресвлаке.
• “A”	  :	  1	  слово за британске пресвлаке.

На располагању је неколико кабинских параметара: 	  

"value=0"	  хеликоптер је у ваздуху	  

"Value=1" хеликоптер је слетео	  

• “MISSILE_COUNT”	  од 0	  до	  4

• “ADF_FREQ”	  у 	  Нz

• “RADAR_ALT”	  у метрима

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)
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Поглавље	  15 -	  Мисије и Кампање

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Вежбовне мисије, брзо-стартујуће мисије, вишеиграчке мисије и кампање се добијају уз Газела модул. Сврха вежбовних мисија је да се науче разни системи и процедуре управљања хеликоптером.Вежбовне мисије покривају следеће радње управљања хеликоптером:•	Процедура покретања•	Систем оружја•	АРК навигација•	НАДИР – чување тренутне позиције•	НАДИР – копирање прекретног оријентира у следећи•	НАДИР – унос координата прекретног оријентира“Operation Dixmude” кампања има 12 мисија наменски направљених за Газелу. Кампања се одиграва у Кавкаској области. Документ у ПДФ формату са детаљним упутсвима и сценаријом кампање налази се у “doc” директоријуму.
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Поглавље 16	  -‐	  Опције	  

EASIER	  CONTROLS (лакше управљање)	  
Омогућава лакше управљање хеликоптером. Ова опција није 
уобичајено обележена. 

WAYPOINTS	  PRE-‐LOAD (пред-унос прекртних оријентира) :	  

CONTROLS	  DISPLAY	  LOCATION (локација показивача положаја  палица):	  
Овом опцијом може се одредити у ком од 4 угла екрана ће се појавити 
показивач положаја управљачких палица.	  

Бета верзија превода

Са Енглеског превео Горан Баџић (=4с= Хајдук Вељко)

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
Када се обележи, ова опција ће обезбедити аутоматски унос координата прекретних оријентира у НАДИР у току учитавања мисије.Ако ова опција није обележена потребно је ручно убацивање координата прекретних оријентира у НАДИР. Ова опција је уобичајено обележена.



"AEROSPATIALE”,	  “SA342”,	  “GAZELLE”,	  “FENESTRON”	  are	  trademarks	  
of	  AIRBUS	  HELICOPTERS.	  

Reproduction	  of	  the	  SA342	  GAZELLE	  with	  the	  authorization	  of	  AIRBUS	  
HELICOPTERS	  

3D	  Artist	  :	  Sven	  “Borchi_2b”	  Borchert	  

Texture	  /3D-‐Artist	  :	  Oliver	  “The_Fragger”	  Michel	  

Coder	  :	  Patrick	  	  “Pat01”	  Didier	  

Campaign	  :	  Nicolas	  Michel	  "White-sky/Dimitriov"	  

Testers	  :	  
“Lancaster”
"Gaz”

"Larry" 
Arnoud 
“Griffin” 

VjaboG32	  “Jack”	  
VjaboG32	  “Herby”	  
VjaboG32	  “Butcher”	  
VjaboG32	  “Siddharta”	  
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Missions	  voicing	  :	  
Nicolas	  Michel	  “White-‐sky/Dimitriov”	  
Bryan	  D	  
John	  Dixon
John	  C.	  Flett	  
Roie	  "Spiderpig"	  Gat	  
Sharon	  Dixon	  
Nicole	  “Whitef Night/Dimitriovette”	  

A	  lot	  of	  people	  from	  the	  flight	  sim	  community	  have	  contributed	  to	  make	  this	  module	  
come	  to	  life,	  we	   thank	  all	  of	  them	  without	  who	  nothing	  would	  have	  been	  possible.	  

Special	  thanks	  to	  “Check-‐six”	  users.	  
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