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КАБИНА Л-39Ц 

Предња кабина 

 

Слика 98: Предња кабина 
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Figure 99: Front cockpit, central panel 
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Централна табла 
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1. ЕКСР-46 контролна табла избацивања сигналних патрона 

2. ППД-2 РСБН даљиномер  

3. Показивач коефицијента Г оптерећења 

4. Ручица стајног трапа 

5. РКЛ-41 АРК прекидач бирања ближег-даљег Радио Фара (РФР) 
6. Сигнализаторска табла положаја точкова стајног трапа 

7. РВ-5M радарски висиномер 

8. ВД-20 барометарски висиномер 

9. КУСМ-1200 брзиномер Vi, Vs и Маховог броја 

10. Табла упозоравајућих светла (сигнализатора) 
11. Кабинско светло за ванредне случајеве  

12. Резервни показивач (не ради у симулаци) 
13. “NO LAUNCH” - сигнализатор забране дејства 

14. “STAND ALERT” - сигнализатор спремности система за контролу оружја 

15. Светло инструмент табле за ванредне случајеве 

16. АСП-3НМУ нишан митраљеза 

17. ФКР-2-2 фотокино камера 

18. Главна упозоравајућа табла 

19. КИ-13 помоћни, магнетни компас 
20. КПП-1273K" Командо Пилотажни Показивач (КПП) 
21. Табла упозоравајућих и обавештавајућих светла (сигнализатора)
22. Вариометар,  показивач (куглица) клизања и скретања 

23. "ERROR GA" лампица блокаде жироскопа
24. СОГЛАС дугме за настројавање НПП-а (по магнетном курсу) 
25. Навигацијско Пилотажни Показивач (НПП) 
26. ИТЕ-2 обртомер мотора 

27. ТСТ-2 показивач Температуре Издувних Гасова (ТИГ) 
28. Показивач количине горива 

29. Распршивач ваздуха и табла контроле температуре у кабини, реостат  
за подешавање температуре 

30. Усмеривач расхладног ваздуха (not used) 

31. Волтметар 

32. Тројни показивач; притисак уља/горива и температура уља                                 
33. ИВ-200" показивач вибрација мотора 

34. РКЛ-41 показивач Аутоматског Радио Компаса (АРК) 
35. УПВД показивач барометарске висине кабине и разлике у притиску 

36. Пилотска палица 

37. Педале вертикалног крмила 

38. Подешавање педала вертикалног крмила (за висину пилота, није симулирано ) 
39. АЦхС-1M кабински сат 
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Слика 100: Предња кабина, лева табла

Лева табла 
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анти-Г одела (не ради у симулацији) 
4. Бирач кисеоника – положај “NORMAL” за нормалну смешу (“RPK-52” регулатор 

1. Дугме за контролу проветравања пилотског одела (није симулирано) 

2. Вентил за довод кисеоника 

3. АД-6E регулатор притиска за контролу притиска ваздуха у коморама пилотских 

смеше кисеоника) и полоажај 100% O2 кисеоника
5. Прекидач кисеоника за ванредне случајеве 
6. Прикључак за проверу кисеоничког система 
7. Прекидач проветравања кациге (није симулирано) 
8. Светло самописача  
9. Прекидач самописача 
10. Дугме за звук са РСБН станице 
11. Управљачка табла гласовног "R-832M" радија 
12. Прекидач брзог загревања визира кациге (не ради у симулацији) 
13. Прекидач светла за вожење и слетање 
14. Прекидач загревања визира кациге (не ради у симулацији) 
15. Рукохват браве крова кабине 
16. СТОП ТУРБО прекидач заустављања покретача мотора 
17. ТУРБО дугме покретања покретача мотора 
18. Сигнализатор (светло) прикључења спољног агрегата 
19. СТОП ДВ-ЉА прекидач заустављања мотора 
20. Показивач притиска кисеоника у кациги (не ради у симулацији) 
21. ИК-52 показивач притиска и протока кисеоника 
22. ИВ-300 дугме за проверу инструмента за приказ вибрација мотора 
23. Ручица ванредне/паркирне кочнице 
24. РТ-12 ЈПТ блокада аутомат. сист. заштите од прекомерне температуре 
25. ДВ-Љ дугме за покретање мотора 
26.  Дугме противпожарног система 
27. Табла контроле кабинског осветљења са прекидачем бело_црвено и са 
         дугметом јачине осветљења

 
28. АВАР. ТОПЛ. прекидач за гориво у ванредним ситуацијама 
29. Дугмад за управљање закрилцима 
30. Сигнализатори положаја закрилца 
31. Прекидач режима покретања мотора 
32. Регулатор грејања визира кациге (не ради у синулацији) 
33. Ручица (гаса) управљања мотором РУГ 
34. Ручица бирања Пито цеви - главна или помоћна Пито цев                            
35. СПУ-9 контролна табла интеркома 
36. Ручица славине за гориво 
37. Дугмад за грејаче Пито цеви 
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 Десна табла

Слика 101: Предња кабина, десна табла
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5. РСБН-5С управљачка табла 
6. Прекидач режима рада навигацијских светла 
7. Управљачка табла са командама (прекидач, дугме) режима рада  
        кабинских клима уређаја 

 
8. Прекидач одбрављења система за избацивање из кабине(није 
симулирано) 
9. Прекидач за напајање инструмената погонског мотора у ванредним  
        случајевима 
10. Прекидач режима рада одмрзавања ветробрана и усисника мотора 
11. Прекидач јачине сјаја навигацијских светла 
12. РКЛ-41 управљачка табла АРК 
13. Ручица херметизације кабионе и "ECS"-а 
14. Главна табла Аутоматских Осигурача (АО) 
15. Рукохват одбацивања крова кабине у ванредним случајевима 
16. СДУ прекидач полу-аутоматског система за слетање 
17. РИО-3 дугме за проверу (на земљи) грејача давача сигнала одмрзавања 
         и светло (сигнализатор) упозорења                                                                          
18. СРО управљачка табла одговарача система пропшознавања свој-туђ (не 
         ради у симулацији) 
19. Удвојени манометар притиска уља у главном и помоћном хидрауличном
         систему 
20. РТ-12 ЈПТ прекидач провере регулатора ТИГ ограничења 
21. Помоћна табла Аутоматских Осигурача (АО) 

1. ПУ-26 управљачка таблаза ГМК-1AE жиро компас 
2. ЗДВ-30 бирач барометарског притиска аеродрома  
3. Дугме за подешавање јачине и проверу упозоравајућих светла 
4. Ручице за преспајање хидрауличних уређаја у ванредним случајевима 
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Задња кабина 

 

Слика 102: Задња кабина 
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Централна табла 

 

Слика 103: Задња кабина, централна табла 

1. Сигнализатори тримера за нагиб/наклон (лево), табла симулације отказа (десно)     
2.  АЦхС-1M авионски сат 
3. ППД-2 РСБН даљиномер  

4. Навигацијско Пилотажни Показивач (НПП) 
5. РВ-5M радарски висиномер 
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6. РКЛ-41 АРК прекидач бирања ближег-даљег Радио Фара (РФР)
7. Сигнализаторска табла положаја точкова стајног трапа 

8. Ручица стајног трапа
9. ВД-20 барометарски висиномер
10. КУСМ-1200 брзиномер Vi, Vs и Маховог броја
11. Сигнализатори закачених терета 

12. КПП-1273K Командо Пилотажни Показивач (КПП)                                              
13. Ручица завесе за вежбу инструменталног летења  
14. Табла упозоравајућих светла (сигнализатора)
15. Лева табла сигнализатора оружја  

16. Главна упозоравајућа табла
17. Лева табла сигнализатора оружја 

18. Табла упозоравајућих и обавештавајућих светла (сигнализатора)
19. "ERROR GA" лампица блокаде жироскопа
20. "MC. SYNCHR" дугме за настројавање НПП-а (по магнетном курсу)
21. Вариометар,  показивач (куглица) клизања и скретања 

22. ТСТ-2 показивач Температуре Издувних Гасова (ТИГ) 
23. ИТЕ-2 обртомер мотора 

24. Показивач количине горива 

25. Усмеривач расхладног ваздуха (није симулирано) 
26. УПВД показивач барометарске висине кабине и разлике у притиску
27. Тројни показивач; притисак уља/горива и температура уља                               
28. РКЛ-41 показивач Аутоматског Радио Компаса (АРК) 
29. Педале вертикалног крмила 

30. Подешавање педала вертикалног крмила (за висину пилота, није симулирано) 
31. Пилотска палица 
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Лева табла 

 

Слика 104: Задња кабина, лева табла 
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1. Дугме за контролу проветравања пилотског одела (није симулирано) 
2. АД-6E регулатор притиска у коморама анти Г одела (није симулирано) 
3. Вентил за довод кисеоника 

4. Бирач кисеоника – положај “NORMAL” за нормалну смешу (“RPK-52” регулатор 

смеше кисеоника) и полоажај 100% O2 кисеоника 

5. Прекидач кисеоника за ванредне случајеве
6. Управљачка табла гласовног Р-832M радија
7. Дугме за звук са РСБН станице
8. Прекидач ТИГ показивања; приказ ТИГ у задњој "AFT" или предњој "FWD" кабини    
9.   Прекидач светла за вожење и слетање 

10. СТОП ДВ-ЉА прекидач за заустављање мотора
11. Табла контроле кабинског осветљења са прекидачем бело/црвено и са дугметом

јачине осветљења 
12. Рукохват браве крова кабине 

13. ТУРБО дугме покретања покретача мотора
14. ДВ-Љ дугме за покретање мотора
15. ИК-52 показивач притиска и протока кисеоника                                                       
16. Ручица ванредне/паркирне кочнице 

17. Дугмад за управљање закрилцима 

18. Сигнализатори положаја закрилца 

19. Дугме противпожарног система
20. АВАР. ТОПЛ. прекидач за гориво у ванредним ситуацијама
21. Ручица (гаса) управљања мотором РУГ 

22. СПУ-9 контролна табла интеркома
23. Ручица славине за гориво
24. Вентил преспајања кисеоничких боца 
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Слика 105: Задња кабина, десна табла

Десна табла 
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1. Ручице за преспајање хидрауличних уређаја у ванредним случајевима  

2.     Удвојени манометар притиска уља у главном и помоћном хидрауличном систему      
3.   Дугме провере исправности и јачине сјаја упозоравајућих светла (сигнализатора) 
4.     Прекидач браве за избацивање седишта (није симулирано)                                     
5.   РКЛ-41 управљачка табла АРК
6. Ручица херметизације кабионе и "ECS"-а 

7. Прекидач одбацивања закачених терета у ванредним случајевима 

8. Помоћна табла аутоматских осигурача (АО) 
9. Arm/Safe bombs emergency jettison switch 

10. Прекидач искључења клима уређаја у ванредним случајевима 

11. Рукохват одбацивања крова кабине у ванредним случајевима 

12. Аутоматски осигурач Интеркома за разговор са техничким особљем ван авиона 
13. РСБН-5С контролна табла 

14. КМ-8 уређај за корекцију магнетне варијације 

15. Табла за приступ провере рада жиро уређаја 

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
(=4с= Хајдук Вељко)
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Инструменти
Основни летни и навигациони инструменти
Летни и навигациони инструменти пилоту пружају податке о висини, инструменталној брзини, 

угловном положају авиона, угловних брзина и клизања, износа Г јединица и времена лета. 

Мерења висине и брзине авиона врше се аерометријским инструментима повезаним са 
сондама које се налазе у струји ваздуха око авиона.

Пито-статички систем за мерење тоталног и статичког ваздушног притиска, инсталиран је на 
авион. Систем се састоји од главне пито-статичке цеви постављене на оплати десне стране 
авиона, помоћне пито-статичке цеви постављене на оплати леве стране авиона и повезан је 
са аерометријским инструментима у предњој и задњој пилотској кабини.

Мерења угловних позиција у простору и угаоних помераја врше се жироскопским 
инструментима.

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
(=4с= Хајдук Вељко)
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Typewritten text
Вертикално оптерећење мери се показивачем коефицијента Г оптерећења, а за мерење времена користи се авионски часовник.
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Пито-статички систем

 

Слика 106: Шемтаски приказ пито-статичког система 

Инструменти у
предњој кабини 

Инструменти у
задњој кабини 

Статички притисак
           "Pst" 

Статички притисак
      "Pst" 

Динамички
притисак

"Рdyn" 

"Рdyn" 

Динамички
притисак

Статички притисак
Статички притисак 

Укупан притисак 

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

gbadzic@outlook.com
Typewritten text
1. Главна пито-статичка цев2. Помоћна пито-статичка цев3. Вентил за одабир коришћења главне/помоћне пито-статичке цеви4. Аерометријски инструменти у предњој пилотској кабини5. Аерометријски инструменти у задњој пилотској кабини6. Контролна табла са вентилима за симулацију отказа питостатичког система7. Давач брзине за ИСКРА-К РСБН уређај8. Давач брзине за ИСКРА-К РСБН уређај9. Давач брзине за избациво седиште предње кабине10. Давач брзине за избациво седиште задње кабине11. Давач брзине за САРПП-12ГМ12. Давач брзине за систем аутоматског стављања у рад САРПП-12ГМ13. Давач брзине за заштитни систем увлачења закрилаца14. Давач барометарске висине за регулацију притиска у кабини15. Давач барометарске висине за АСП-3НМУ нишански систем
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16. Давач барометарске висине за регулацију притиска у кабини
17. Давач барометарске висине за ИСКРА-К РСВН уређај
18. Давач барометарске висине за САРПП-12ГМ
19. Давач барометарске висине за систем укључења-искључења радио висиномера      
20. Давач барометарске висине за систем упозорења опасног притиска у кабини

Контролна табла пито-статичког система

 

Слика 107: Контролна табла питостатичког система 

2. Прекидачи електричних грејача главне и помоћне пито-статичке цеви. Лево дугме 
укључује/искључује грејање помоћне (леве) пито-статичке цеви. Десно дугме 
укључује/искључује грејање главне (десне) пито-статичке цеви. 

За симулацију отказа пито-статичког система, у авион су уграђени вентили који блокирају 
довод ваздуха у аерометријске инструменте предње пилотске кабине. Контроле тих вентила 
налазе се на контролној табли у задњој пилотској кабини. Када је вентил за довод тоталног 
притиска у аерометријске инструменте предње кабине затворен померањем његовог бирача 
на контролној табли у позицију „ОТКАЗ“ - показивач инструменталне брзине и Маховог броја 
(КУСМ-1200) у предњој пилотској кабини престаје да ради. Када је вентил за довод статичког 
притиска у аерометријске инструменте предње кабине затворен померањем његовог бирача 
на контролној табли у позицију „ОТКАЗ“ – баромерски висиномер (ВД-20), вариометар и 
показивач диференцијалног притиска кабине (УВПД) у предњој пилотској кабини престају са 
радом.

ВАЖНО: Заштитни вентили су уграђени ради спречавања оштећења аерометријских 
инструмената током симулације отказа. За враћање инструмената у исправно стање након 
симулације отказа, бираче вентила за блокирање довода ваздуха је неопходно поставити прво у 
позицију „МИН 30””, затим сачекати 30 секунди и тек онда их вратити у позицију „ON“. 

1.  Ручица  славине  бирача  помоћне  ("STBY",  лево) и  главне  ("MAIN",  десно)

 пито-статичке цеви

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
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Табла контроле отказа питостатичког система 

       

Слика 108: Контролана табла за симулацију отказа питостатичког система 

1. Бирач вентила за довод тоталног притиска
2. Бирач вентила за довод статичког притиска

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
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Аерометријски инструменти
• ВД-20 барометарски висиномер;
• УВПД показивач барометарске висине кабине и разлике у притиску;
• КУСМ-1200 комбиновани показивач инструменталне брзине и Маховог броја;
• Комбиновани показивач вертикалне брзине (вариометар), скретања и клизања.

ВД -20 барометријски висиномер
Овај инструмент показује барометарску висину у односу на рефеентну раван. Уграђен је 
у обе пилотске кабине.

 

Слика 109: ВД - 20 барометарски висиномер

1. Спољна скала показује висину у метрима
2. Унутрашња скала показује висину у километрима
3. Прозор за подешавање ваздушног притиска референтне равни
4. Точкић за подешавање ваздушног притиска референтне равни
5. Индекси за корекцију притиска, за слетање на аеродроме на високој надморској       
   висини; када је притисак мањи од 670 мм живиног стуба, индекси се померају    
   точкићем [4].

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
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Интрумент мери висину кабине и разлику притисака у кабини и изван ње. Уграђен је у обе 
пилотске кабине.
Висина кабине представља барометарску висину притиска ваздуха у кабини.

 

Слика  110:  УПВД  показивач  барометрске  висине  кабине  и  разлике  у 

притиску

1. Скала барометарске висине кабине
2. Скала разлике притисака ваздуха у кабини и изван ње 

УПВД показивач барометарске висине кабине и разлике у притиску

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
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КУСМ-1200 комбиновани показивач инструменталне брзине и 
Маховог броја 
Овај инструмент показује инструменталну брзину (Vi) у распону 100 до 1200 км/ч, стварну 
брзину (Vs) у распону 300 до 1200 км/ч и Махов број у распону 0,5 до 1 са показивањем 
критичног Маховог броја (0,78). Када авион достигне приближно М=0,78,  засијаће црвене 
„М мах“ лампице на таблама светлосних упозорења обе пилотске кабине уз аутоматско 
отварање ваздушних кочница. Ови сигнализатори светле беспрекидно. Инструмент је 
уграђен у обе пилотске кабине.  

 

Слика 111: КУСМ-1200 комбиновани показивач Vi, Vs и М 

1. Скала Маховог броја 

2. Казаљка која показује стварну брзину 

3. Казаљка која показује инструменталну брзину

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
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Вариометар показује вертикалну брзину авиона изражену у метрима у секунди. У средини 
инструмента налази се инклиномер који показује клизање авиона. Показивач скретања је 
обрађен у жироскопским инструментима. Овај комбиновани уређај је уграђен у обе пилотске 
кабине. 

 

Слика  112:  Комбиновани показ.  верт.  брз.  (вариометар),  скретања  и клизања

1. Део скале вертикалне брзине који показује пењање
2. Део скале вертикалне брзине који показује спуштање 

3. Точкић за поравнавање казаљке вариометра у позицију „0“ 

Жироскопски инструменти 

 АГД-1 вештачки хоризонт 

 Електрични показивач скретања и клизања             
      Показивач коефицијента Г оптерећења

КПП-1273К Командно Пилотажни Показивач са АГД-1 вештачким 
хоризонтом

Комбиновани показивач вертикалне брзине (вариометар), скретања 
иклизања

Овај инструмент даје пилоту информације о нагибу и наклону авиона у односу на хоризонт. 
Додатно, инструмент даје информације о клизању авиона. У Л-39 авион, овај инструмент је 
уграђен у склопу КПП-1273К командно пилотажног показивача који поред АГД-1 вештачког 
хоризонта садржи командне казаљке за полуаутоматско слетање (СДУ-Л39) као и казаљке  
одступања од курса и глисаде. За укључивање вештачког хоризонта, неопходно је да 
аутоматски осигурачи батерије и АГД-ГМК буду укључени. 1,5 минута након укључења, 
вештачки хоризонт ће показивати тачан положај. Притиском на дугме за забрављивање, дугме 
ће засветлети црвеном бојом не дуже од 15 секунди, и за то време вештачки хоризонт ће се 
ресетовати.

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
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За коришћење СДУ-Л39 командних казаљки за полуаутоматско слетање и казаљки 
одступања од курса и глисаде неопходно је укључити аутоматски осигурач СДУ на главној 
табли аутоматских осигурача, а затим и СДУ прекидач на контролној табли навигације 
(прекидач број 16. на десној табли).  

КПП-1273К

 

Слика 113: КПП-1273К Командно Пилотажни Показивач 

1. Казаљка одступања од курса са скалом 

2. Црвена Т (тангаж) заставица која означава недостатак електро напајања СДУ 
канала по наклону 

3. Казаљка одступања од глисаде са скалом 

4. Скала положаја авиона по нагибу 

5. Референтна тачка уздужне осе авиона 

6. Скала положаја авиона по наклону 

7. Дугме-светло за забрављивање (АРРЕТИР) вештачког хоризонта и сигнализ. отказа 

8.  Црвнена К (крен) заставица која означава недостатак електро напајања СДУ  
по нагибу 

9. СДУ командна казаљка канала по нагибу 

10. СДУ командна игла канала по наклону                                                                       
11. Показивач нагиба авиона 

12. Показивач клизања 

13. Точкић за подешавање основне позиције референтне тачке уздужне осе авиона 

Контролна табла за симулацију отказа вештачког хоризонта АГД-1 налази се у задњој 
пилотској кабини. 

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
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Слика 114: Контролна табла за симулацију отказа вештачког хоризонта АГД-1
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Електрични показивач скретања и клизања 

Налази се у склопу комбинованог комбинованог показивача вертикалне брзине (вариометра), 
скретања и клизања. Инструмент показује тачан смер и интензитет скретања при 350 км/ч. 
Скала је баждарена у подеоцима од по 15 степени. Показивање угаоне брзине је ограничено на
 ±5,7°/с, што одговара нагибу од 45 степени. Иако за вариометар није потребно електрично 
напајање, показивач скретања иклизања користи електричну струју, те је неопходно укључити 
аутоматске осигураче батерије и мотора на главној табли аутоматских осигурача како би цео 
инструмент радио исправно. За показивање клизања у цео склоп је уграћен и инклиномер. 
Куглица потопљена у флуид показује смер и интензитет клизања. Инструмент је уграћен у обе 
пилотске кабине. 

 

Слика  115:  Електрични  показивач  скретања  и  клизања  у  склопу 

комбинованог инструмента 

1. Скала скретања авиона       
2.   Показивач скретања авиона
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Показивач коефицијента Г оптерећења 

Инструмент мери убрзање по вертикалној оси авиона на основу инерције авиона. Скала 
показује коефицијент Г оптерећења које трпи авион и шаље упозоравајући сигнал када оно 
пређе +7,5 или -3,5 г јединица. Пре лета, неопходно је проверити и, ако је потребно, 
ресетовати уређај притиском на точкић за ресетовање како би казаљке показивале нормално 
оптерећење од 1 г. Овај показивач се налази само у предњој кабини. 

Скала је баждарена од -5 до +10 г са подеоцима од 0,5 г. Подеок за 0 г је орјентисан на 12 
сати инструмента. Црвене ознаке показују максимална дозвољена оптерећења и налазе се 
на -4 и +8 г. Инструмент показује следеће: 

тренутних позитивних Г јединица и зауставља се на месту максималних 
позитивних Г јединица.

 Показивач максималних негативних Г јединица. Овај показивач прати казаљаку 
тренутних негативних Г јединица и зауставља се на месту максималних негативних Г 
јединица. 

 Казаљка тренутних Г јединица 

 Показивач максималних позитивних Г јединица. Овај показивач прати казаљку

Дугметом за ресетовање показивачи максималних и минималних Г јединица враћају се на  1 Г. 

 

Слика 116: Показивач коефицијента Г оптерећења 

1. Показивач који показује највеће претрпљено негативно оптерећење од последњег ресетовања
2. Казаљка која показује тренутно г оптерећење које трпи авион 

3. Показивач који показује највеће претрпљено позитивно оптерећење од последњег ресетовања
4. Точкић за ресетовање показивача макс./мин. претрпљених Г оптерећења  

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



[L-39 ALBATROS] DCS 

 

EAGLE DYNAMICS 139 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1. 12-сатна казаљка времена мисије (лета) 
2. Спољна скала за очитавање тренутног времена дана 

3. Лево дугме за навијање сата, подешавање мале (сати) и велике (минути) казаљке,
 бирање режима рада (старт/стоп/ресет) механизма мерења времена лета           
4.   Прозорчић приказа режима рада 

5. 30-минутна казаљка штоперице 

6. Десно дугме за покретање/заустављање рада сата и за 
покретање/заустављање/ресетовање штоперице. 

Молнија "AChS-1M" је прецизан авионски часовник, има електричне грејаче, а показује 
тренутно време дана у сатима и минутима. Такође може да се користи за мерење времена 
дужине мисије/лета у сатима и минутима, и као штоперица за тачно мерење кратких 
временских интервала (до 30 минута) у минутама и секундама. 

На иснтрумент табли предње и задње кабини налазе се по један кабински сат. Овај сат има
 три механизма: 

a) Сат који показује време  дана
b) Показивач времена дужине лета 

c) Штоперца за тачно мерење кратких временских интервала 

АЦхС-1M кабински сат  

 

Слика 117: АЦхС-1M сат 
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Показивање времена у току дана ради непрекидно. Мерење времена мисије (лета) може се 
по жељи покренути притиском на лево (црвено) дугме [RAlt+RCtrl+RShift+C]. Штоперица се
 по  жељи може покренути притиском на десно дугме [RAlt+RShift+C]. 

За подешавање времена потребно је прво зауставити сат окретањем десног дугмета 
означеног "ПУСК", у смеру обртања сказаљке на сату [RCtrl+RShift+.] да се велика казаљка 
усмери на 12. Затим потребно је извући лево дугме [RShift+M] и држећи кликнутим десно 
дугме на мишу, окретати лево дугме сата супротно од [LAlt+.] или у смеру [LAlt+,] обртања 
казаљке на сату да се подеси жељено време. По завршетку подешавања окренути десно 
дугме супротно од обртања казаљке на сату [RCtrl+RShift+,] да сат почне да ради са ново 
подешеним временом. 

 Црвено: Ради мерење времена лета. 

 Црвено-бело: Заустављено мерење времена лета. 

 Бело: Ресетовано мерење времена лета. 

Притисак на лево дугме [RAlt+RCtrl+RShift+C] ће покренути мерење времена лета. Прозорчић 
показивања режима ће бити црвен и време ће почети да се мери. Следећим притиском на 
лево дугме се зауставља мерење времена. Прозорчић показивања режима ће бити 
црвено-бели. Поновним притиском на лево дугме ресетује се мерење времена. Прозорчић 
показивања режима ће бити беле боје. 

Штоперица ради на малој скали у доњем делу сата и користи се за тачно мерење кратких 
временских интервала до 30 минута. Штоперицом се управља десним дугметом: притисак на 
десно дугме покреће штоперицу, следећи притисак је зауставља а следећи је ресетује. 

Навијање сата обавља се ручно окретањем левог дугмета супротно од обртања 
казаљке на сату све док ово дугме не стане. Навијен сат може да ради два дана. 

Време (мисије) лета показује се на малој скали у горњем делу сата. Режим мерења времена 
се види на прозорчићу режима мерења времена који има три приказа: 
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Уређаји за показивање правца
Два инструмента користе се за показивање правца: 

   КИ-13" магнетни компас                             
 ГМК-1AE жиро компас 

КИ-13 магнетни компас 
КИ-13 магнетни компас служи као помоћни уређај за показивање правца у случају отказа 
ГМК-1AE жиро компаса. КИ-13 има своје оњветљење. КИ-13 није уграђен у задњу кабину. 

 

Слика 118: КИ-13 магнетни компас 
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Л-39Ц авион у ДБС - може се летети по стварном или магнетном курсу. 

1. Казаљка магнетног одступања                                                         
2.   Скала магнетног одступања 

3. Казаљка правца 

4. Скала правца 

5. Дугме за подешавање магнетног одступања 

Ако дође до блокаде жироскопа засветле ће "ERROR GA" упозоравајући сигнализатор и 
тада је потребно настројити (поравнати) ЖК. Овај сигнализатор може да засветли и 
при наглим заокретима. Настројавање (равнање) ЖК се мора радити са авионом који 
лети хоризонтално, без промене правца и са константном брзином. 

ГМК-1AE жиро компас (ЖК) 

ГМК-1AE се користи за летење по курсу и за одређивања углова заокрета. Курс лета се 
очитава на Навигацијско Пилотажном Показивачу (НПП). 

Слика 119: КМ-8 уређај за подешавање магнетног одступања

За настројавање (поравнање) ЖК са магнетним курсом треба притиснути "MC SYNCHR" 
дугме у прењој или задњој кабини, или притиснути "HDG SELECT" прекидач на ПУ-26E 
табли у предњој кабини. После 45 минута лета пилот мора да настроји (поравна) ЖК. 

Електро-напајање НПП-у доводи се укључењем АККУМ и АГД-ГМК АО на главној табли АО у 
предњој кабини. НПП се налази на инструмент таблама предње и задње кабине. Команде и 
уређаји за рад са ГМК-1AE системом налазе се на десној табли предње кабине ("PU-26E") и
 десној табли задње кабине (КМ-8). КМ-8" уређај се користи за подешавање магнетног 
одступања. 
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"ERROR GA" сигнализатор 

"MC SYNCHR." Светло-дугме 
за настројавање (равнање) 
жиро компаса 

 

Слика 120: "ERROR GA" сигнализатор блокаде ЖК 

1. Показивач курса лета                                                                     
2.   Курсна скала 

3. Казаљка задатог курса 

4. Дугме за подешавање задатог курса 

 

Figure 121: ГМК-1AE 
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Слика 122: ПУ-26E табла управаљања ЖК 

Инструктор у задњој кабини може да симулира отказ ГМК-1AE у предњој кабини. 

1. "ERROR GA" сигнализатор блокаде/отказа ЖК 

2. С – Ј (север - југ) бирач северне или јужне хемисфере                                     
3.    Дугме за подешавање географске ширине аеродрома 

4. КОНТР (провера) 0 – 300° прекидач за проверу исправности рада система 

5. МК – ГПК (МК, магнетно одступаење - ГПК, ЖК режим) прекидач 

6. Скала географске ширине 

7. ЗК прекидач за корекцију правца 
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Кисеонички уређаји авиона 

У овом Л-39 симулатору пилот лети са кацигом и маском за кисеоник. Анти Г одело се такође 
може користити. Маска за кисеоник је увек закачена за кацигу. Уређаји непропусне кациге и 
висинског одела, непропусна кацига и висинско одело нису овде симулирани. 

                    

Слика 123: Управљачка табла симулирања отказа ГМК-1AE система 

У Л-39 авиону је уграђена KKO-5 кисеоничка опрема. 

Ова опрема пилоту обезбеђује нормалне услове за лет на великим висинама и безбедно 
напуштање (избацивање из) кабине на било којим висинама. Пре лета пилот треба да се 
увери да су KKO команде/уређаји правилно подешени и исправни. 

KKO-5 уређаји су инсталирани у предњој и задњој кабини. 
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3.    Заставице се појављују  у  току удисаја              
4.    Заставице се губе у току издисаја 

1. M-2000K манометар прекомерног притиска показује прекомерни притисак у 
систему за дисање. Овај манометар се налази на левој табли предње кабине 
и није симулиран у овој симулацији. 

 

Слика 124: KKO-5 показивачи 

2.    ИК-52  показивач  притиска  и  протока  кисеоника  се  користи  за  приказ  довода 
кисеоника и за мерење притиска у резервоарима за ваздух. Овај показивач се налази 
на  левим  таблама  у  обе  кабине.  Заставице  се  појављују  на  показивачу  у  току 
удисања а нестају са показивача у току издисаја.  
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Слика 125: "KKO-5" команде на левој табли предње кабине 

3. "HELMET VENT" - проветравање кациге; прекидач је на левој табли предње кабине. 
Није симулирано. 

1.  ОБОГРЕВ Г.Ш.  –  грејање  визира  кациге;  прекидач  је  на  левој  табли 
предње кабине. Није симулирано.  

2.  БИСТРО  –  брзо  грејање  визира  кациге:  прекидач  је  на левој табли предње 
кабине. Није симулирано. 

4. РПК-52 регулатори кисеоика. РПК-52 регулатор има два положаја: 100% О2 – 

СМЕСИ за аутоматско регулисање довода кисеоника у зависности од висине 
лета. Овај регулатор се налази у предњој и задњој кабини.  

        Није симулирано.

5. АВАРИЈА УКЉ-ИСКЉ славина омогућава непрекдини довод кисеоника у  
       ванредним случајевима.  

6. КВ-2MС вентил доводи кисеоник из боца у кисеонички систем. 

7. ВЕНТИЛАЦИЈА КОСТЈУМА вентил се користи за ВК-3M (вентилационо 
        одело) проветравање одела и налази се на левој тали предње кабине. 
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 До 2 км висине пилот удише кабински ваздух 

 Од 3 км до 8км висине пилот удише смешу кисеоника и ваздуха 

 Од 8 км до плафона лета пилот удише чист кисеоник 

             

Слика 126: KKO-5 команде на левој табли задње кабине 

1. РПК-52 регулатори кисеоника. РПК-52 регулатор има два положаја: 100% О2 – 
СМЕСИ за аутоматско регулисање довода кисеоника у зависности од висине лета. 
Овај регулатор се налази у предњој и задњој кабини.  

2. АВАРИЈА УКЉ-ИСКЉ славина омогућава непрекдини довод кисеоника у ванредним 
            случајевима.  

3. КВ-2МС  вентил за кисеоник спаја кисеоничку инсталацију        предње и задње 
кабине. Овај вентил се налази у задњој кабини.

 

4. ВЕНТИЛАЦИЈА КОСТЈУМА вентил служи за ВК-3M (вентилационо 
      одело) вентилацију. Није симулирано. 

KKO-5 систем ради зависно од висинелет : 

Кисеоник се не доводи у маску на висинама мањим од 2 км и ако је РПК-52 100%О2 – СМЕСИ
 вентил у положају СМЕСИ. У том случају показивач притиска кисеоника ИК-52  и заставице 
удисаја/издисаја неће реаговати на удисање/издисање пилота. 
 

 

 

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



[L-39 ALBATROS] DCS 

 

EAGLE DYNAMICS 149 
 

 

 

  

Самописач записује (снима) летне параметре, стање система и чува податке добијене у 
току редовних или ванредних догађаја у току лета. 

САРПП-12ГМ Самописач (регистратор)

 и укључити прекидач РЕГИСТРАТОР који се налази на левој табли предње кабине. По 
укључењу самописача зелено светло које се налази поред прекидача РЕГИСТРАТОР ће почети
 да трепће. Ако пилот не укључи РЕГИСТРАТОР прекидач, САРПП-12ГМ самописач ће се 
аутоматски укључити када брзина авиона дође на 120 км/ч. 

У ДБС-у самописач авиона Л-39Ц САРПП-12GM записује летне податке који се могу 
видети у току прегледа лета сачуваног у запис ("track") датотеци. 

 

Слика  127:  САРПП-12ГМ  прекидач  и  светло  Самописача 

(регистратора) 

За рад Самописача потребно је укључити АО АККУМ на главној табли АО у предњој кабини
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Радио електронски уређаји 

Радио електронски уређаји авиона Л-39 подељени су у три групе: 

Овај радио уређај омогућава двосмерну гласовну комуникацију између авиона и контроле лета. 

1. Гласовни радио електронски уређаји                           
2.   Навигациони радио електронски уређаји 

3. Радио висиномер 

Р-832M гласовни радио уређај 

Р-832M команде: 

1. РАДИО (предаја) дугме 

2. Прозорчић приказа одабраног канала 

3. Бирач канала 

4. УПРАВЛЕНИЕ прекидачем се Р-832M радио уређај спаја са предњом или 

задњом кабином (осветљен прозорчић канала сигнализира активност радија) 

5. ШУМОВ прекидач служи за пригушење шума 

 Табла управљања радиом је на левим таблама обе кабине  
    Дугме РАДИО (предаја) је на РУГ обе кабине 

Р-832M се укључује следећим аутоматским осигурачима (АО) на главној табли АО: АККУМ, 

115В ПРЕОБРАЗ. I, 115В ПРЕОБРАЗ. II, и РТЛ. По укључењу АО-а треба проверити да 
светли прозорчић одабраног канала. Р-832M ће прорадити 2 - 3 минута по укључењу. 
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СПУ-9 интерком 

СПУ-9 уређаји: 

1. СПУ интерком дугме 

2. РАДИО дугме се користи за подешавање јачине  звука спољних радио канала и  
        само-слушајућих канала 
3.   АРК прекидач служи са слушање сигнала даљих и ближих РФР 

4. Дугме за јачину звука интеркома 

5. РЕЗ прекидачем се бира која од две кабина контролише СПУ.  

 

Слика 129: СПУ-9 уређаји 

 Две управљачке табле на левим инструмент таблама близу Р-832M табле 

 СПУ интерком дугме на РУГ у обе кабине и на пилотској палици задње кабине
 

 НАЗЕМ. СПУ АО на десној инструмент табли задње кабине. 

Овај инtерком служи за разговор између чланова посаде, за слушање сигнала са 
РКЛ-41,  РСБН-5С, МРП-56П, РВ-5 и за слушање сигнала са показивача Г оптерећења. 

За рад СПУ-9 интеркома потребно је укључити следеће АО АККУМ, 115В ПРЕОБРАЗ. I, 115В 
ПРЕОБРАЗ. II и РТЛ на главној табли АО. За разговор са земаљским техничким особљем 
користи се "земаљски" интерком који се укључује прекидачем "INTERCOM GROUND"  који се 
налази на десној табли задње кабине.  

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



DCS [L-39 ALBATROS] 

 

152 COCKPIT L-39С 
 

 

 

Радио навигацијски уређаји 

Радио навигацијска опрема састоји се од следећих уређаја: 

 

Слика 130: Интерком дугме на палици у задњој кабини 

Интерком дугме на палици 
у задњој кабини 

   РКЛ-41 - Аутоматски Радио Компас (АРК)                                        
  РСБН-5С - Радио Систем Ближе Навигације (РСБН)  

    РВ-5 - радио висиномер малих висина                                           
  МРП-56П - пријемник радио сигнала маркера 

РКЛ-41 Аутоматски Радио Компас (АРК) 

РКЛ-41 уређаји: 

За рад РКЛ-41 на главној табли аутоматских осигурача (АО) треба укључити следеће АО 

АККУМ, 115В ПРЕОБРАЗ. I, 115В ПРЕОБРАЗ. II, и РТЛ. 

РКЛ-41 показује правац ка неусмереним радио фаровима (РФР). 

 По једна управљачка табла на десној страни сваке кабине 

 Д - Б (Д, даљи РФР – Б, ближи РФР) прекидач који се налази у доњем левом 
делу (код ручице стајног трапа) предње и задње кабине 

 РКЛ-41 показивач који се налази на инструмент таблама обе кабине. 

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
(=4с= Хајдук Вељко)
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Бирач Даљи (Д) - Ближи (Б) РФР је на инструмет табли предње и задње кабине. 

 

Слика 131: РКЛ-41 АРК показивач 

РКЛ-41 команде 

 

Слика 132: РКЛ-41 Бирач РФР 

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
(=4с= Хајдук Вељко)
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"RKL-41" управљачка табла 

1. Дугме јачине звука 

2. Показивач јачине пријема сигнала служи за фино подешавање фреквенције    

6. Рукохват унутрашњег прстена 

7. Рукохват спољњег прстена 

8. Бирач контроле АРК-а предње и задње кабине. АРК систем ради са таблом на којој 

 

Слика 133: РКЛ-41 управљачка табла 

на основу отклона казаљке на показивачу  
3. Бирач фреквенције са Д ознаком служи за бирање фреквенције даљег РФР. 

Спољним прстеном се бирају стотине kHz а унутрашњим десетине kHz. 

4. Бирач фрекевенције са Б ознаком служи за бирање фреквенције ближег РФР. 
Спољним прстеном се бирају стотине kHz а унутрашњим десетине kHz. 

5. Дугмад финог подешавања служе за фино подешавање фреквенције за добијање 
      најбоље чујности сигнала у ТЛФ (телефон) режиму и максималног отклона   
      казаљке на показивачу јачине пријема у ТЛГ (телеграф) режиму.

К РУЧ (ручни компас) су основни режими рада АРК-а у којима се правац ка РФР 
аутоматски проналази. Разликују се у то ме што у К РУЧ режиму АРК се неће 
аутоматски пребацити са даљег на ближи РФР. У АНТ (антена) режиму нема 
показивања правца ка РФР. Овај режим се користи за подешавање РКЛ-41 АРК-а 
на фреквенцију РФР.  РАМ режим се користи за проналажење правца радио 
сигнала слушањем. 

11. Дугме за подешавање јачине осветљења АРК табле.  
12. Л - П (Л, лево - П, десно) дугме служи за ручно окретање антене. 

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

светли осветљење кoманди и показивача. 

9. ТЛФ – ТЛГ прекидачем се бира режим рада АРК-а (РКЛ-41). 
10. Бирач режима рада ВКЉ, К АВТ, К РУЧ, АНТ, РАМ. К АВТ (аутоматски компас) и
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на даљи РФР и осматрај показивач јачине пријема да оствариш најјачи
 пријем сигнала (казаљка што више у десно) 

ће померати казаљку на АРК показивачу за 160°. У средњем положају 
овај прекидач ће усмерити казаљку на АРК показивачу ка даљем РФР-у.

 

Слика 134: Прекидач за симулирање отказа "RKL-41" 

Провера рада РКЛ-41 и подешавање фреквенције 

 Д - Б прекидач на инструмет табли пребаци у Д (даљи) положај 
 Пребаци контролу АРК-а на своју кабину 

 Окретањем дугмета за јачнину звука у десно, подеси на максимално
 Укључи АРК окретањем бирача режима из ВКЉ у АНТ положај.  

Тада ће засветлети осветљење АРК управљачке табле.  
 Пребаци ТЛГ - ТЛФ прекидач у положај ТЛФ 

 Подеси фреквенцију даљег РФР-а на Д бирачу фреквенције и фино је
подеси за максималну чујност дугметом за фино подешавање. 

 Пребаци ТЛГ - ТЛФ прекидач у ТЛГ положај, фино подешавај АРК 

 Пребаци ТЛГ - ТЛФ прекидач у ТЛФ положај 
 Пребаци бирач режима у К АВТ или К РУЧ , казаљка на АРК 

показивачу ће се усмерити ка даљем РФР-у 

 Пребацивање Л - П  прекидача у Л (лево) и П (десно) положај 

  За  ближи  радио  фар  пребаци  Д - Б  прекидач  у  Б  положај  и  одради  исту 
процедуру као за даљи радио фар.

1.    На СПУ-9 интерком табли пребаци РК-ВИКЉ прекидач у РК положај             
2.  На РКЛ-41 АРК табли уради следеће: 

3. По завршетку провера рада РКЛ-41 АРК-а пребаци Д - Б прекидач у Д положај    
4.   Пребаци РК-ВИКЉ прекидач на СПУ-9 табли у ВИКЉ (искључено) положај 

Инструктор  у  задњој  кабини  може  да  симулира  отказ  РКЛ-41  у
предњој кабини.

За проверу рада РКЛ-41 АРК-а и подешавање фреквенција треба укључити следеће АО  
АККУМ, 115В ПРЕОБРАЗ. I, 115В ПРЕОБРАЗ. II, и РТЛ на главној табли АО предње кабине.   

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

РСБН-5С се такође користи за прецизан прилаз за слетање заједно са земаљским 
уређајем ПРМГ-4. 

 Да је авион унутар домета  ПРМГ радио снопова курса и глисаде за слетање   
 ООООООООНа КПП-у, одступање по висини (глисада) од путање прилаза за слетање  
 На КПП-у, одступање од правца (курс) за слетање  
 Даљиномер до ПСС (подаци о даљини су део радио сигнала глисаде) 

РСБН-5С Искра-К Радио Систем Ближе Навигације

РСБН-5С ("С" – “самалот”, рус. авион) авионска опрема је део РСБН-4Н ("Н" – “наземное” 

рус. земља) радио система ближе навигације. Авионска, у спрези са земаљком опремом се
 користе за одређивање поларних координата авиона у простору (азимут и даљина). 

За навигацију и инструментално летење пилот треба да подеси навигацијске и слетне канале 
на Искра-К уређајима. 

РСБН-5С има три режима рада: НАВИГАЦИЈА (навигација), ПРОБИЈАЊЕ ОБЛАКА 
и ПОСАДКА (слетање) .  

У навигацијском (НАВИГАЦИЈА) режиму РСБН показује: 

 Правац ка земаљској станици 

 Даљину до земаљске станице на ППД-2 даљиномеру

У ПРОБИЈАЊЕ ОБЛАКА режиму РСБН показује: 

 Правац ка земаљској станици 

 Даљину до земаљске станице на ППД-2 даљиномеру 

 Одступање од задатог курса, казаљком одступања од курса на КПП-у 

 Програмирану путању снижења казаљком путање на КПП-у. 

КРАЈ СНИЖЕЊА сигнализатор на табли сигнализатора и упозорења означава завршну 
тачку снижења. Овај сигнал ради непрекидно. 

У ПОСАДКА (слетање) режиму РСБН показује: 

За рад РСБН-5С потребно је укључити следеће АО АККУМ, 115В ПРЕОБРАЗ. I, 115В 
ПРЕОБРАЗ. II и АГД-ГМК (96), ИСКРА (РСБН) на главној табли АО у предњој кабини.  

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

Детаљна упутства о коришћењу РСБН-5С система налазе се у поглављу 3 овог приручника. 
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Три минута по укључењу РСБН (Искра) уређаја казаљка правца на НПП-у треба да показује 
правац а ППД-2 даљину до РФР. У предњој и задњој кабини, на управљачкој табли РСБН-5С 

сигнализатори АЗИМУТ и ДАЉИНА ће засветлети. 

РСБН-5С контроле и показивачи: 

 НПП се налази на инструмент таблама обе кабине 

 ППД-2 даљиномер, се налази на инструмент таблама обе кабине 

 РСБН-5С управљачка табла се налази на десној инструмет табли предње кабине 

Слика 135: Навигацијско Пилотажни Показивач (НПП) и даљиномер ППД-2  

1. Курс лета 

2. Казаљка одступање од задатог правца (курса) 
3. Сигнализатор пријема сигнала радио снопа сигнала ПРМГ за правац (курс)
4. Казаљка одступања од задате висине (глисаде)                                                  
5. Сигнализатор пријема сигнала радио снопова сигнала ПРМГ за висину (глисада) 
6. Правац ка радио уређају одабраног аеродрома  

7. ППД-2 РСБН показивач даљине (даљиномер) 

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
(=4с= Хајдук Вељко)
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РСБН-5С команде у предњој кабини 
Када се притисне ПРОСЛУШИВАНИЕ ИСКРИ тастер у пилотским слушалицама ће 
се  чути  звуци  распознавања земаљске  РСБН станице.  Овај  тастер  се  налази  на 
левој инструмент табли предње и задње кабине.

 

Слика 136: ПРОСЛУШИВАНИЕ ИСКРИ тастер 

 

Слика 137: РСБН-5С команде у предњој кабини

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
(=4с= Хајдук Вељко)
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Руковање Искра-К урађејем у задњој кабини 
Већина команди РСБН Искра-К уређаја се налази у предњој кабини. На десној инструмент табли

канала азимута и даљине. 

1. ПОСАДКА-НАВИГАЦ.-ПРОБИВ. бирач режима рада РСБН 

2. Када се притисне ОПОЗН тастер на кружном показивачу ће се појавити сигнал
личне идентификације. Ова функције није моделована у симулатору.

3. КОНТРОЉ дугме служи за проверу исправности рада канала даљине и азимута 

4. ПОДСВЕТ ИСКРИ дугметом се подешава јачина осветљења табле РСБН 
5. АЗИМУТ НАЧАЉН.УСТ.  прекидач омогућава подешавање жељеног азимута     
6.    ДАЉН НАЧАЉН.УСТ. прекидач омогућава подешавање жељене даљине              
7.    Показивач РСБН канала за слетање 

8. 40-то канални бирачем се бира канал РСБН навигације 

9. 40-то канални бирачем се бира канал РСБН за слетање 

10. УСТ "0" АЗИМУТА дугме служи за проверу калибрације нуле азимута 

11. Показивач РСБН канала навигације 

12. ГРОМК ПОЗИВН. дугме подешава јачину звука препознавања РСБН станице     
13.  АЗИМУТ ДАЉН. КОРРЕКЦИЈА сигналне лапице показују исправност рада  

ЗДВ-30 служи за подешавање барометарског притиска на аеродрому. 

 

Слика 138: ЗДВ-30 

задње кабине налазе се дугме СОГЛАС ЗА ДАННОГО. АЗИМУТА и прекидач АВАР.ВКЉУЧЕНИЈА
 ПОСАДКИ. Да поравна показивање азимута (курс) на свом НПП-у са показивањем на НПП-у 
предње кабине пилот треба да притисне СОГЛАС ЗА ДАННОГО. АЗИМУТА дугме у задњој 
кабини. У току овог равнања, казаљка одступања од глисаде на ће бити у центру КПП-а, и 
"CONFORM. AZIMUTH" сигнална лампица ће светлети на табли упозорења у предњој кабини. 

Ако је пилот на задњем седишту преузео команде за управљање авионом и намерава да 
слети авион, треба да укључи АВАР. ВКЉУЧЕНИЈА ПОСАДКИ прекидач и да ручно 
подеси курс слетања на НПП-у . 

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
(=4с= Хајдук Вељко)
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У свим случајевима могуће је слетети авион на аеродром за који је подешен канал за 
слетање на РСБН управљачкој табли у предњој кабини. 

1  2  

Две сигналне лампице "АЗИМУТ КОРЕКЦИЈА" и "ДАЉН. КОРЕКЦИА" на табли упозорења 
сигнализирају исправност рада канала азимута и даљине. 

 

Слика 139: РСБН-5С команде у задњој кабини 

1. СОГЛАС ЗА ДАННОГО. АЗИМУТАдугме 

2. АВАР. ВКЉУЧЕНИЈА ПОСАДКИ прекидач 

РВ-5 радарски висиномер малих висина 
РВ-5 висиномер малих висина мери висину изнад терена у опсегу од 0 - 750 метара. Такође 
овај инструмет пружа сигнализацију опасне висине и отказа инструмента. Када авион дође 
на подешену опасну висину почеће да трепти сигнална лампица ОПАСНА ВИСИНА. Када 
авион лети изнад мерног опсега РВ-5 висиномера, на њему ће се појавити упозоравајућа 
заставицаа казаљка ће бити иза тамног сектора скале висине. 

РВ-5 команде и сигнализатори:  

 Радарски висиномер РВ-5 се налази на инструмет таблама предње и задње    
        кабине
 ОПАСНА ВИСИНА  сигнална лампица се налази на инструмент таблама 
         предње и задње кабине 

РВ-5 висиномер се покреће укључењем АККУМ, 115В ПРЕОБРАЗ. I, 115В ПРЕОБРАЗ. II и 
МРП-РВ АО на главној табли АО у предњој кабин . 

1-2 минуте после укључења казаљка радарског висиномера ће се померити скроз у десно а 
потом се вратити на нулу и прецизност показивања ће бити ±1 метар. Ако је казаљка 
радарског висиномера испод индекса ОПАСНА ВИСИНА у пилотским слушалицама ће се 
чути непрекидни звук у трајању 4 - 9 с, ОПАСНА ВИСИНА сигнална ламице на РВ-5 
инструменту ће засветлети. 

Са Енглеског превели Никола Јовановић (=4с= Никола) и Горан Баџић 
(=4с= Хајдук Вељко)
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Слика 140: "RV-5" радарски висиномер малих висина 

1. Заставица отказа радарског висиномера                                                     
2.   Казаљка радарског висиномера 

3. Дугме за подешавање опасне висине 

4. Индекс опасне висине 

5. ОПАСНА ВИСИНА сигнална лампица 

МРП-56П пријемник радио снопова (сигнала) маркера 
Овај пријемник служи за сигнализацију момента прелета преко радио снопова маркера. Када 
авион прелеће маркер "MARKER" сигнална лампица на упозоравајућој табли обе кабине ће 
трептати и чуће се звучни сигнал идентификације маркера. Радио одашиљачи маркера се 
налазе на ближем и даљем РФР-у. МРП-56П се укључује укључивањем АККУМ, 115В 
ПРЕОБРАЗ. I, 115В ПРЕОБРАЗ. II, и "MRP-RV" АО на главној табли АО у предњој кабини . 

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