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Поглавље 14: Навигација

Инерцијални Навигацијски Систем (ИНС) 

  3 ознаке са координатама и временом постављања ознаке.         
 Магнетно одступање (деклинација) 

 
ИНС пружа следеће податке:

одржавање  брзине)                             
 Коефицијент оптерећења авиона. 

 
Подаци са ИНС-а су приказани и користе се на следећим уређајима: 

 ГОП: Правац лета, положај авионаи и тренутни навиг. подаци ПО-а. 
 ДОП: Правац лета, положај авиона и ПО, и центар. 

 Положај авиона у простору (Геогр. ширина и дужина). 
 Хоризонталне компоненте (Vx, Vy) инерцијалне брзине. 
 Путна брзина. 
 Остварени путни угао. 
 Односни угао. 
 Угао између стварног севера и уздужне осе авиона ("True Heading").            
   Угао између магнетног севера и уздужне осе авиона ("Magnetic Heading"). 
 Компоненте убрзања (Ax, Ay, Az). 
 Односни угао и даљина до ПО. 
 Одступање од задатог путног правца. 
 Магнетни, бочни отклон од задатог путног правца. 
 Разлика од тренутног и задатаог путног правца. 
 Глисада прилаза ПСС. 
 Време до доласка на Прекретни Оријентир (ПО). 
 Разлика у времену између задатог и стварног доласка (користи се за 

  Табла Навигације "Poste de Commande Navigation PCN"                  
  Табла бирања режима "Poste Sélecteur de Modes PSM" 

 
У кабини авона се налазе две ИНС управљачке табле: 

ИНС ("INS") је срж навигацијског система Миража М-2000Ц. ИНС пружа 
податке о положају авиона у простору и показује курс ка географској тачки.

ИНС може да упамти следеће податке: 

o Магненти правац ПСС ("QFU"). 
o Глисаду прилаза ПСС-у ("PD – Pente Désirée"). 
o Задато време доласка ("TD – Temps Désiré"). 
o Задати путни угао ("RD – Route Désirée"). 

 20 ПО (Геогр. ширину, дужину и висину) и њихове податке:                              
o Изведени ПО (делта геогр. ширине, дужине и висине).    
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 КПП: Правац лета, положај авиона и казаљке ИЛС-а. 
 НПП: Правац лета, ВОР/НАВ ("VOR/NAV") казаљке и даљиномер.
  "PCN": Погледај поглавље о "PCN" табли навигације 

Табла бирања режима рада "PSM" 

"PSM" је контролна табла за "PCN" и ИНС  

"PSM" има три дела:  

1. "INS/PCN" бирач режима рада: 
a. AR (Arrêt): Искључује "INS" и "PCN"                                                                
 b. VEI (Veille): Жироскопи су искључени али систем и термичка контрола  

раде. Подаци се могу уносити у "PCN". 
c. CAL (Calibration): Користи га техничко особље. 
d. TST (Test): Користи га техничко особље. 
e. ALN (Alignement normal): Процедура редовног настројавања ИНС-а  

(погледај поглавље о настројавању). 
f. ALCM (Alignement sur cap mémorisé): Процедура меморијског настроја-

податке (положај авиона и правац лета).  

2. Утичница за модул са подацима (Module d’Insertion de Paramètres MIP) 

 3. "PCN" радни режими: 
a. N (Нормални): Основни положај. 
b. STS (Status): "PCN" показује статус ИНС настројавања 
c. DCI (Données Codées Inertielles): Унос инерцијалних кодова; За преглед

или унос одређених параметара у ИНС меморију. 
d. CRV (C/R de vol): Користи га техничко особље 
e. MAIN (Maintenance): Користи га техничко особље 

вања ИНС-а. (погледај поглавље о настројавању). 
g. NAV: Навигација 
h. SEC (Secours): Рад у ванредним условима, ИНС пружа жироскопске 

Слика 23 "PSM" табла ИНС-а 
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"PCN" табла навигације 

"PCN" табла служи за рад са ИНС навигацијом. Ова табла има следеће функције: 
 

1. ЛЦД показивачи 
Леви: 6 бројки са идентификационим симболима N (север), S (југ), + и – 
Десни: 7 бројки са идентификационим сзмболима E (исток), W (запад); + и – 
"PREP": 2 бројке показују тренутни ПО за унос података или приказ.          
"DEST": 2 бројке показују тренутни ПО за навигацију. Подаци за тај ПО су 
приказани на ГОП, VTB, НПП и КПП. 

Слика 24 "PCN" табла ИНС-а 

  Приказ навигацијских података у меморији ИНС-а                                            
 Унос податак у меморију ИНС-а 
  Показивање стауса поравнања ИНС-а. 
 РРР РРРРад са сачуваним, означеним и изведеним прекретним оријентирима. 
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2. Бирач параметра

Прек. Ориј. 
                   CP/PD            Магнетни правац ПСС / Глисада

RD/TD  Задати путни угао / задато време доласка на ПО

 

Подаци за приказ које је могуће променити 

 
3. Функционални тастери 

 PREP: Бира ПО којем је потребно променити параматре.  DEST. Бира

податка.  
4. Нумерички тастери 

Користе се за унос података у ИНС. Састоје се од: 
 10 нумеричких тастера, од 0 до 9 и тастера за доделу севера, југа, истока
 запада, + и -. 
 EFF (брисање) тастер : Брише погрешно убачене податке у систем.
  INS (унос) тастер: Уноси (убацује) податак у систем.

5. Сигнализаторске лампице 
 PRET (зелена): ИНС је спреман. 
 ALN (жута): ИНС се настројава. 
 MIP (жута): Укључен је модул са подацима. 
 N.DEG (жута): ИНС-у је потребно настројавање (није настројен).
 SEC (жута): ИНС ради у ванредном режиму 
 UNI (црвена): Отказ ИНС. 
 M91, M92, M93: означавају коришћење обележених тачака. 
 
"PRET" и "ALN" су активне само у току процеса настројавања. 

 ПО 
Изведени ΔL / ΔG Географске ширина и дужина изведеног  ПО 

ΔALT           Висина изведеног ПО 
Даљина/односни  угао  до  изведеног  ПО       

DEC                                 Магнетно одступање.

Подаци за приказ који се не могу променити                                                   
DV/FV                             Брзина и правац ветра 
TR/VS  Преостало време до доласка на ПО / путна брзина 
D/RLT                             Даљина / односни угао до ПО или до изведеног ПО.

 ПО који се користи за навигацију. 
 BAD: Бира изведени ПО за одредиште лета. 
 REC: Укључује процес настројавања ИНС. 
 MRQ: Бележи место на мапи (на терену). 
 VAL: Користи се за потврду настројавања, калибрације и обележеног 

Превод =4с= Хајдук Вељко (Горан Баџић)

 ALT Висина 
L / G Географске ширина/дужина



96 
 

 

 
 

Употреба "PCN" табле 

Бирање прекретног оријентира (ПО) 

"PCN" користи два режима рада са прекретним оријентирима (ПО):  
 Припрема ("PREP") прекретног оријентира; користи се за приказ и промену

параметара одабраног ПО. 
 Одредиште ("DEST") ПО; ово ПО који се тренутно користи у навигацији.

"DEST" ПО подаци су приказани на ГОП, ДОП, КПП и НПП.
  
Бирање "PREP" прекретног оријентира (ПО): 

3. Чим се убаци други број појавиће се подаци прекретног оријентира и "PREP" 
светло-дугме ће престати да светли. 

 
Бирање "DEST" прекретног оријентира (ПО): 

1. Кликни на "PREP" светло-дугме и оно ће засветлети. 
2. На нумеричкој тастатури кликни на тастер ПО-а за његов приказ или измену.

1. Кликни на "DEST" светло дугме и оно ће засветлети. 
2. На нумеричкој тастатури кликни на тастер ПО-а за његов приказ или измену 

Опсег "PREP" ПО-а је од 0 до 20. Прилико уноса потребно је унита оба броја,

Опсег "PREP" ПО-а је од 1 до 20. Прилико уноса потребно је унита оба броја,

 за бројеве испод 10 потребно је прво унети 0. ПО 0 се уноси као 00, 8 као 
08, итд. 

 за бројеве испод 10 потребно је прво унету 0. Прекретни оријентир 1 се
 уноси као 01, 8 као 08,итд. 

3.  Чим  се  убаци  други  број  појавиће  се  подаци  тог  прекретног  оријентира  и 
светло-дугме "DEST" ће престати да светли. 

4. Није могуће одабрати прекретни оријентир 0 у "DEST" режиму. 
5. Није могуће одабрати број прекретног оријентира који је већи од броја 

прекретних оријентира у плану лета. 
6. Унос неважећег броја ПО ће пребацити "DEST" на ПО 1. 

 
Постоје пречице за бирање прекретних оријентира: 

 Два притиска на "PREP" светло-дугме без уноса броја прекретног оријентира 
ће аутоматски копирати "DEST" прекретни оријентир у "PREP". 

  ддд  ддддДва  притиска  на  "DEST"  светло-дугме  без  уноса  броја  прекретног 
оријентира  ћа  аутоматски  копирати  "PREP"  прекретни  оријентир  у  "DEST". 
Стим да је "PREP" број прекретног оријентира већи од 00. 

Напомена: Када је на "PSM" одабран "VEI" режим, "PREP" 
прекретни оријентир се аутоматски поставља на 00 а "DEST" 
на 01. 
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ΔL/ΔG Wp Offset Latitude (Km) N/S 99 997 Wp Offset Longitude (Km) E/W 99 997 

 

Бирање података 

За приказ података на "PCN"-у потребно је само кликнути на 11  положај бирача. 
 Приказани су следећи подаци: 
 
За прекретни оријентир 00 (тренутни положај авиона) 

Леви показивач                           Десни показивач Ознака Опис                          Показивање              Опис                             Показивање  

ΔL/ΔG Не користи се N/S --.--.-- Не користи се E/W ---.--.-- 

ΔALT Не користи се ± -- --- Не користи се ± - --- 

 
За прекренте оријентире 01 до 20 

                                  Леви показивач Десни покативач       
 Ознака Опис                      Показивање          Опис                               Показивање     
 TR/VS     Преостало време* (min, sec) 719.59              Путна брзина* (Kts) 1990 

D/RLT Даљина* (NM) 409.60 Односни угао* (deg) 359.9 

CP/PD Смер ПСС (deg)                + 359.9            Глисада ПСС (deg) + 90.0 

 TR/VS        Не користи се                     Празно             Путна брзина* (Kts) 1990 

D/RLT Не користи се Blank Стварни правац* (degs) 359.9 

CP/PD Не користи се +---.- Не користи се +--.- 

ALT Висина авиона (ft) ±99 999 Висина авиона (m) ±30 480 

L/G Геог. ширина авиона (deg) N/S 90.00.00 Геог. дужина авиона (deg) E/W 180.00.00 

RD/TD Остварени пут. угао* (deg) 359.9 ИНС хронометар (min, sec) ± 399.59 

ALT Висина ПО (ft)                        ± 25 000 Висина ПО (m)                           ± 7 620 

L/G Геог. ширина авиона (deg) N/S 90.00.00 Геог. дужина авиона (deg) E/W 180.00.00 

RD/TD Задати однос. угао (deg)       359.9             Задато време (min, sec) ± 399.59 

DEC Магнетна варијација (deg) ± 99.9 Не користи се Blank 

ρ/θ Не користи се + --.-- Не користи се ---.- 

DEC Магнетна варијација (deg) ± 99.9 Не користи се Blank 

DV/FV Смер ветра* (deg) 359.9 Брзина ветра* (Kts) 999 

DV/FV Смер ветра* (deg) 359.9 Брзина ветра* (Kts) 999 

ΔALT       Висина изведеног ПО-а (ft) ± 24 999 Висина изведеног ПО-а (m) ± 7 619 

ρ/θ         Даљ. до извед. ПО-а (NM)  + 53.99 Однос. уго ка изведен. ПО (deg) 359.9 
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децималне минуте. Нпр: 36º 13.68’ N or 115º 02.93’ W. 

Унос података

3. "INS" и "EFF" ће засветлети сигнализирајући да је "PCN" у режиму промене под.
 4. Одабрани показивач ће показати низ цртица што показује број цифара које треба 

унети. Ако подацима треба предзнак, оба предзнака ће се појавити што 
значи да један од предзнака треба одабрати. 

5.  За  одабир  предзнака  потребно  је  кликнути  на  одговарајући  тастер:  2  за 
Север "N",  8  за Југ "S",  4  за Запад "W"  и  6  за Исток "E".  За поз/нег  вредности 
треба кликнути на 1 ( + )  или 7 (-) за леви, и 3 (+) или 9 (-) за десни показивач.

1.  Одабрати  параметар  којег  треба  променити  тако  што  се  бирач  параметра 
постави на одговарајући параметар. 

2. Одабрати леви или десни податак којег треба променити. 
a. За леви податак кликнути на тастере 1 или 7 на нумеричкој тастатури.       
b. За десни података кликнути на тастере 3 или 9 на нумеричкој тастатури.

6. Пример промене или уноса података:  
Одабрани су "L/G" и десни показивач ("G" = геог. дужина), леви показивач 
показује "L" (геог. ширина) податке а десни поиказивач E/W ---.--.--, што значи 
да је потребно унети "E" или "W" и 7 бројки укључујући и предње нуле. 
У овом примеру потребно је унети 78º 24.03’ E следећим поступком: 

 Кликни на 6 тастер да одабереш "Е". 
 Унеси 0782403 што ће све цртице заменити бројевима  

Notes: 
 текст са * је само за приказ. 
 Текст са плавом позадином се односи на податке ПО-а 
 Текст са зеленом позадином се односи на податке изведеног ПО-а
 Вредности за ПО "Lat/Lon" (шир/дуж) су у формату: "DD:MM.mm" где су "mm"

 
ИНС користи две врсте података: са и без предзнака. 
Са предзнаком су подаци којима треба позитиван или негативан предзнак (за 
прорачун координата географксе шир/дуж, север/исток су позитивни док су 
југ/запад негативни). Следећи ИНС подаци имају предзнак: Географска шир/дуж 
ПО-а, висина ПО-а, географска шир/дуж изведеног ПО-а, висина и магнетно 
одступање изведеног ПО-а. 
Без предзнака су подаци за које се сматра да увек имају позитивну вредност и 
због тога им не треба предзнак: ПО смера ПСС, ПО глисаде, задати односни угао, 
задато време, односни угао, задато време, изведени односни угао, даљина 
изведене тачке.  
За промену података потребно је: 

У "PREP" режиму подаци ПО могу се променити само под следећим условима:      
 "PSM" бирач радног режима је у "N" положају  
 Бирач "PSM" режима је у "VEI, ALN, ALCM" или "NAV"  
 Подаци ПО-а 00 могу се мењати само када је "PSM" режим у "VEI". 

Превод =4с= Хајдук Вељко (Горан Баџић)
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Следећи пример показује унос висине ПО у стопама. Прво се бира леви 
показивач кликом на тестере 1 ули 7. Dесни показивач показује тренутне 
податке у метрима а леви показује "+/- -----". Бирај + или – за вредности 
изнад или испод нивоа мора и убаци 5 бројева укључујући предње нуле. У 
овом примеру убацује се 1850 изнад нивоа мора.

 Кликни на 1 тастер да одабереш + 
 Унеси 01850 што ће заменити све цртице бројевима. 

 
Сада је све спремно за следећи корак. 

7. Кликом на "INS" подаци се уносе у систем, а на "EFF" подаци се бришу.         
 Ако си кликнуо на "INS" подаци ће се унети у систем и сачувати. 
  Ако си кликнуо на "EFF" подаци ће се избрисати и на показивачу

ће се појавити цртице. 
8. Ако су убачени подаци неисправи, биће одбачени и појавиће се цртице.

Клик на "PREP" или окретање бирача параметара ће прекинути рад режима 
промене/уноса података. 

 
9.Светла-дугмад "INS" и "EFF" ће престати да светле и показивач ће показати

убачене  податке. 
10. 

ИНС поравнање 

 Меморијско поравнање траје 90 секунди и примењује се када се авион није 
померио са места на ком је ИНС био искључен. 

 
Меморијско поравнање се ради у следећем случају:

 Када се од земаљског особља затражи допуна горивом и оружјем..  

ИНС је потребно "поравнати" (настројити) ако авион није радио у неком дужем 
временском периоду. У ДБС-у поравнање је потребно уследећим случајевима:

 Покретање авиона на стајанци
 После затражене/обављене оправке авиона на аеродрому                     
  После допуне горивом и оружјем. 

 Ако игру почиње на стајанци 
 Ако се од техничког особља затражи оправка авиона.

 
Постоје две врсте поравнања, редовно и меморијско

  Редовно  поравнање  траје  8  минута  али  је  потом  ИНС 
најпрецизнији. 

 
У ДБС-у РЕдовно поравнање се ради у следећим случајевима:

Редовно поравнање 

За редовно поравнање потребно је урадити следеће: 
1. Пребацити "PSM" радни режим у "N" 
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10. 

2. Поставити "PSM" режим у "VEI". Ово аутоматски бира "PREP" ПО 00 
3. Проверити на "PCN"-у да су тачни авионска геогр. дужина, ширина и висина.
      Променити их ако је потребно (погледај одељак о уносу података).              
4.  Пребацити "PSM" бирач режима у "ALN" када се потврди да је тачна           
     позиција  аиона. Када је "PSM" у "ALN" режиму, погледати да:                       

a. Жуто "ALN" светло-дугме трепће
b. "VAL" светло-дугме светли. 

5. Кликом на "VAL" светло-дугме започиње се процес поравнања. 
a. "ALN" сада непрекидно светли и сигнализира да ради поравнање        
b. "VAL" светло-дугме престаје да светли. 

6. Сада се могу мењати подаци других прекретних оријентира.                       
7. Процес поравнања ће се прекинути у следећим случајевима: 

a. Ако се "PSM" бирач режима пребаци у неки други положај. 
b. Ако се покуша промена података за прекретни оријентир 00. 

8. Напредак процеса поравнања може се видети постављањем бирач режима
 рада  "PS M" у положај "STS". 

9.  Жуто  "ALN"  светло  дугме  ће  престати  да  светли  по  завршетку  грубог 
поравнања (Класа  4).  Тада  ће  зелени  сигнализатор  "PRET"  почети  да 
трепће.  Када  се  то  деси  може  се  безбедно  прекинути  процес  поравнања, 
"INS" ће остати поравнат али ће бити веома непрецизан. 
Када зелени "PRET"  сигнализатор престане да трепће (непрестано светли) 
процес поравнања је завршен и ИНС је најпрецизнији. Сад се бирач режима 

1. Пребацити "PSM" радни режим у "N" 
2. Поставити "PSM" режим у "VEI". Ово аутоматски бира "PREP" ПО 00.   
3. Пребацити "PSM" режим  у "ALCM". 

a. Жуто "ALN" светло-дугме трепће.                            
b. "VAL" светло-дугме светли. 

4. Кликом на "VAL" светло-дугме започиње се процес поравнања. 
a. "ALN" сада непрекидно светли и сигнализира да ради поравнање.       
b. "VAL" светло-дугме престаје да светли. 

5. Процес поравнања ће се прекинути у следећим случајевима: 
a. Ако се "PSM" бирач режима пребаци у неки други положај.                  
b. Ако се покуша промена података за прекретни оријентир 00. 

6. По завршетку процеса поравнања жуто "ALN" светло-дугме ће престати да 
светли а зелени "PRET" сигнализатор ће засветлети. 

7. Сад се бирач режима "PSM" може пребацити у "NAV".   

Обнова ИНС позиције 

ИНС је веома прецизан уређај који за свој рад добија податке од низа жироскопа. 
Међутим сви жироскопи без обзира на њихову тачност и прецизност, су подложни 
жироскопском  заношењу.  То  се  дешава  због  обртања  земљине  кугле (ω,  15°  на
 сат), и због скупа малих грешака којe се појављују услед трења и баланса 
делова унутар жироскопа. Такође кретање авиона додаје или одузима кретању
 (обртању) земљине кугле што такође утиче (повећава) на жироскопско 
заношење.

 "PSM" може пребацити у "NAV". 
За меморијско поравнање потребно је урадити следеће:
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Током времена проведених у лету утицај ових померања земљине кугле, авиона и 
механичких несавршености самих жироскопа доводе до грешке у раду ИНС-а и 
ИНС губи на прецизности. Да би се успостав/обнови прецизност ИНС-а потребно је
 после неког времена одрадити процедур под називом  Обнова Позиције. 
 
Постоје две методе обнове позиције на "M-2000C" ИНС систему: Прелет преко 
прекрентог оријентира и Радарска даљине до прекретног оријентира. За обе 
процедуре потребно је обележје на терену за које су познати гоеграфска позиција 
и висина. Ово обележје мора да се постави као један од прекретних оријентира у 
плану лета. 
 
Обнова позиције прелетом преко прекретног оријентира 

У току примене ове методе потребно је прелетети тачно изнад обележја на терену.
  
За обнову позиције прелетом преко прекретног оријентира потребно је следеће : 
 

1. Чим се уочи обележје на терену потребно је летети ка центру тог обележја 
без обзира на приказ података са ИНС. 

2. Тачно када се обележје прелеће треба притиснути "REC" дугме.            
3. "PCN" ће показати следеће податке: 

b.  Ако је бирач параметара у било ком другом положају,  приказ разлике ће 
бити у поларним координатама.  Леви показивач ће показивати разлику у 
даљини у наутичким миљама а десни ће показивати угловну разлику. 

a.  Ако je бирач  параметара  у  "ΔL/ΔG"  положају, на  показивачима  ће  се  
приказати  разлика  (у  наутичим  миљама)  географске  ширине  и 
дужине између авиона (ИНС-а) и обележја на терену. 

Обнова позиције радарским мерењем даљине до ПО 

Овом методом није потребно прелететио обележје на терену. Ова метода користи 
радар за тачно мерење даљине између авиона и обележја на терену. 
 
За обнову позиције радарским мерењем даљине потребно је урадити следеће: 
 

4.  Светло-дугме  "VAL"  ће  засветлети  ако  је  разлика  између  показивања  у 
авиону и обележја на терену мања од 15 наутичких миља. 

5.  Погледај  податке на "PCN"-у  о  одлучи да ли да их  прихватиш или не.  Ако 
одлучиш да их прихватиш притисни светло-дугме "VAL". Скупно жироскопско
 заношење ће се тада свести на 0 и подаци о тренутној позицији авиона ће 
се поправити. Престаће да светле "REC" и "VAL" светла-дугмад. 

6. Ако је разлика између показивања у авиону и  облежја на терену већа од 15 
наутичих миља "VAL" неће засветлети а "REC" ће почети да трепће.

7. Кликни на "REC" светло-дугме ако одлучиш да не прихватиш "PCN" податке 
или ако "REC" светло-дугме трепће. ИНС подаци се неће обновити а ИНС ће
наставити  са  радом  са  подацима  које  већ  има  и  у  којима  се  сакупило 
жироскопско заношење. 
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1.  Чим  се  обележје  на  терену  уочи,  треба  усмерити  и  летети  авиона  ка  том 
обележју и не обраћати пажњу на ИНС навигацијске податке. 

2. Са "PCA"-мом у "NAV" режиму кликнути на "OBL" дугме. Радар се пребацује у
 "TAS"  режим и  ознака-водиља у  облику  дијаманта  се  појављује  на  ГОП-у. 
Ова ознака представља тачку на терену на коју је усмерен радарски сноп.

3. Лети авион тако да се поклопе дијамант и обележје на терену.      
4. Кликни на "TAS" даљиномер тастер. 
5. "PCN" ће показати следеће податке: 

b. Ако је бирач параметара у било ком другом положају подаци о разлици ће 
бити представљени поларним координатама. Леви ЛЦД показивач показује
 разлику у даљини у наутичим миљама а десни показује угловну разлику. 

a. Ако је бирач параметара у "ΔL/ΔG",  на "PCN"-у ће се појавити разлика у 
географској  ширини  и  дужини  између  авиона  и  обележја  на  терену. 
Приказани подаци су у наутичким миљама. 

6. Светло-дугме  "VAL"  ће  засветлети  ако  је  разлика  између  показивања  у 
авиону и обележја на терену мања од 15 наутичких миља. 

7. Погледај  податке  на  "PCN"-у  о  одлучи  да  ли  да  их  прихватиш  или  не.  
Ако  одлучиш  да  их  прихватиш  притисни  светло-дугме  "VAL".  Скупно 
жироскопско заношење ће се тада свести на 0 и подаци о тренутној позицији 
авиона ће се поправити. Престаће да светле "REC" и "VAL" светла-дугмад. . 

8. Ако је разлика између показивања у авиону и  облежја на терену већа од 15 
наутичих миља "VAL" неће засветлети а "REC" ће почети да трепће. 

9. Кликни на "REC" светло-дугме ако одлучиш да не прихватиш "PCN" податке 
или ако "REC" светло-дугме трепће. ИНС подаци се неће обновити а ИНС ће
наставити  са  радом  са  подацима  које  већ  има  и  у  којима  се  сакупило

 
Обнова позиције радарским мерењем ће се прекинути (поништити)  у следећим 
случајевима: 

1. Ако се главни оружани прекидач "ARM" пребаци у "ON" положај.              
2. Ако се радар пребаци у "POL" режим. 
3. Ако се "PCA" пребаци у "APP" режим. 
4. Ако се одабере оружје. 

 жироскопско заношење.

10. Радар се враћа у редован режим рада. 
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Радио навигација
Навигацијско Пилотажни Показивач (НПП) 

Навигацијско Пилотажни Показивач (НПП) је авионски навигацијски инструмент 
који комбинује показиваче правца лета са показивачима "VOR-ILS". 
 
Миражев НПП за разлику од НПП-а у америчим ваздухопловима захтева много 
мањи рад пилота. Састоји се од компасног прстена (руже) за приказ стварног или 
магнетног правца лета, две казаљке, четвороцифреног механичког показивача, 
сигнализатора режима рада и четри сигнализатора отказа. 
 
Пилот ради само две радње: Бира радни режим и вредности отклона "TACAN" . 
 
НПП такође контролише врсту (магнетни или стварни) показаног правца који је 
приказан на свим навигацијским инструментима. 
 

2. Даљиномер 
3. Казаљке 

4. Дугме за унос "VAD" ("TACAN" отклон)                          
5. Компасни прстен (ружа). 
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1. Одабрани САУ (аутопилот) курс. 

 Казаљка 1: Дебља (широка).     
 Казаљка 2: Танка (уска). 
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 ρ 
 θ 
 TEL 

6. Бирач НПП режима       
 Cv NAV 
 Cm NAV 
 TAC 
 VAD 

Радни режими 

 NAV (главни " INS/VOR" радни режим): У овом режиму НПП је спрегнут са 
ИНС-ом и показује навигацијске податке ПО-а и правац ка одабраној "VOR/ILS"
 (РФР/ПРМГ) радио станици. Овоје једини режим који омогућава бирање 
магнетног или стварног правца путем бирања под-режима: 
 
"Cv NAV": У овом под-режиму систем користи стварни правац. "Cv" је 
скраћеница од "Cap vrai" (франц. - стварни правац). 
"Cm NAV": У овом под-режиму систем користи магнетни правац. "Cm" је 
скраћеница од "Cap magnétique" (фанц. - магнетни правац). 
 
Режими "Cv NAV" или "Cm NAV" управљају показивањем правца на следећим 
уређајима: ГОП, ДОП и КПП. 
 
Сви други радни режими потпадају под “Cm” категорију, шт значи да користе 
показивања магнетног правца. 

 
 "TACAN/VOR" навигација ("TAC"): У овом режиму је НПП спрегнут

са "TACAN" пријемником.  

Овај режим има три под-режима: 

НПП има четри радна режима: "INS/VOR" навигација ("NAV"), "TACAN/VOR" 
навигација ("TAC"), "TACAN" изведена тачка/"VOR" навигација ("VAD") и ВОЈИН 
Вазушно Осматрање Јављање И Навођење ("TEL"). 
 

  "TACAN"  изведена  тачка/"VOR"  навигација  ("VAD"):  У  овом  режиму НПП 
ради прорачун и наводи на изведену тачку у односу на "TACAN" радио станицу. 
Место изведене тачке се поставља поларним координатама даљине и магнетног 
правца, дугметом "VAD" за подешавање "TACAN" изведене тачке.

"VAD": Ово је радни режим. НПП проверава исправност "TACAN" изведене
 тачке и рачуна даљину и угао од тренутног места на коме се авион налази 
до изведене тачке. 
ρ (Ро): Овај режим се користи да се унесе даљина, у наутичким миљама, од 
"TACAN" радио станице до изведене тачке. 
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Cv NAV Cm NAV TAC VAD ρ θ TEL 

угао, даљина и курс пресретања циља. Овај режим се користи када  
ВОЈИН наводи авион (ВОЈИН - Ваздушно Осматрање Јављање И 
Навођење, енг. "Ground Controlled Interception (GCI)". 

Напомена: Рад ВОЈИН-а није симулиран у ДБС-у и због тога 
овај ("TEL") режим не ради. 

Подаци на НПП-у 

Казаљке и показивачи показују навигацијске податке зависно од режима рада.  

НПП подаци       
Режим 

Показивачи
 Компасни 
прстен 

Стварни
 правац 

Магнетни правац 

θ (Тета): Овај режим се користи за унос магнетног угла од "TACAN" радио 
станице до изведене тачке. 
 
За више детаља о овом режиму погледај поглавље о "TACAN" изведена 
тачка ("VAD") навигација. 

 угао2 

 Казаљка 2 "VOR" угао Bearing 

Угао до 
циља

Курс
пресретања

"VOR" отказ                                              ВОЈИН отказ5 

"VAD"1 
угао угао4 

"VAD"1 
магнатни

"VAD"1 
магнетни

 угао2 

"TACAN" "DME" Даљина до ПО 

"TACAN" Казаљка 1 Угао ка ПО 

"VAD"1 
даљина даљина4 

"VAD"1 
даљина3 

Даљина 
до циља

"CAP"  Отказ жироскопа правца 
сигнализатор 

Казаљка 1 
сигнализатор 

Казаљка 2 
сигнализатор 

сигнализатор 
"DME"  Отказ даљиномера                                     ВОЈИН отказ5 

Показивач 
одабраног 
курса

Правац лета у САУ (Систем Аутоматског Управљања - аутопилот) режиму 

"VAD"1 
магнетни 

угао2 

1: "VAD": "TACAN" изведена тачка Offset Point 

 
 ("TEL") ВОЈИН: У овом режиму НПП показује податке о пресретању: 

2: Магненти угао ОД тренутне "TACAN" станице ДО "VAD" (изведене тачке). 
3: Даљина ОД тренутне "TACAN" станице ДО "VAD" (изведене тачке). 
4. ОД тренутне позиције авиона ДО "VAD" (изведене тачке). 
5. Отказ везе података између авиона и ВОЈИН станице.  

Сигнализира отказ односног угла                  ВОЈИН отказ5 
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"TACAN" изведена тачка, ("VAD") навигација 

НПП има посебан навигацијски режим, скрађено "VAD" (франц. "Vecteur 
ADditionel", додатни вектор). "VAD" је изведена тачка која се рачуна у односу на 
одабрану "TACAN" радио станицу. Овај систем користи казаљку 1 (шира) и 
бројчаник показивача даљине. Сигнализатори отказа казаљке 1 и даљиномера 
ће се појавити ако "VAD" режим не може да ради. 
 
За рад "VAD" режима потребни су следећи услови: 
 1. "TACAN" станица мора да је одабрана и мора да постоји пријем њених сигнала. 
2. Поларне координате од географксе позиције "TACAN" станице до изведене

тачке су убачене у систем. 
 
Када су сви услови задовољени НПП ће показивати навигацијске податке који од 
позиције авиона воде директно на "TACAN" изведену тачку ("VAD"). 
 

  

Слика 25  "TACAN" навигација изведене тачке

Превод =4с= Хајдук Вељко (Горан Баџић)
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Како ради "VAD" режим: 
1. "TACAN" се подеси на "TACAN" радио станицу. 
2. НПП се поставља у "TACAN" режим и провери се да прима "TACAN" сигнале 

(сигнализатори отказа бројчаника даљиномера и казаљке 1 се не виде). 
3. НПП се пребаци у θ (Тета) режим. 
4. Окретањем "VAD" дугмета унесе се магнетни угао између "TACAN" станице и 

5. НПП се пребаци у ρ (Ро) режим. 
6. Унесе си даљина од "TACAN" станице до "VAD" (изведена тачка) окретањем 

"VAD" дугмета. Даљиномер ће почети да показује унешену даљину. Опсег 
уноса је од 001.0 до 999.0 наутичих миља. Казаљка 1 ће показивати θ (Тета) 
угао. 

7.  НПП  се  пребаци  у  "VAD"  режим.  Систем  ће  одрадити  прорачун  географске 
позиције изведене тачке у односу на тренутну позицију авиона:  Казаљка 1 ће 
показивати магнетни угао ка "VAD" тачки а даљиномер ће показивати даљину у 
наутичким миљама (погледај слику горе). 

"VAD". Казаљка 1 ће се окренути ка унешеној величини, а бројке даљиномера 
ће показивати одговарајућу бројчани износ. 

Сигнализатори отказа НПП-а 

На НПП-у се налазе четири сигнализатора отказа: 
 
1. Отказ даљиномера: Појавиће се линија преко бројева бројчаника даљиномера

Очитавање је блокирано и то сигнализира отказ даљиномера.  

 Очитавање  угла  ка  одабраној  тачки/станици  није  тачно  када  се  овај 
сигнализатор појави. Казаљка 1 ће се зауставити на  позицији од135º. 

Очитавање угла ка одабраној "VOR/ILS" станици није тачно када се овај 
сигнализато појави. Казаљка 2 ће се зауставити на позицији од 225º. 

2. Отказ казаљке 1: Појавиће се наранџасти, десни сигнализатор на НПП-у.

 
3. Отказ казаљке 2: Појавиће се наранџасти, леви сигнализатор на НПП-у.

 
4. Отказ правца: Појавиће се наранџасти доњи сигнализатор на НПП-у. Овај

сигнализатор сигнализира проблем са жироскопом правца и због тога 
очитавање правца на НПП-у и другим инструментима није тачно. Ако се појави 
овај сигнализатор препоручује се употреба помоћног жироскопа правца. 

Превод =4с= Хајдук Вељко (Горан Баџић)
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VOR/ILS and TACAN Receivers 

  

 
1.) "VOR/ILS" показивач фрекв.    4.) Бирач провере "L/R" 

 9.) Бирач фреквенције (канала)  10.) Бирач фреквенције (канала)  

2.) Прекидач укључења               5.) Бирач фреквенције  

3.) Бирач фреквенције                 6.) "XY TACAN" бирач опсега 

7.) "TACAN" канал                        8.) Бирач "TACAN" режима

Превод =4с= Хајдук Вељко (Горан Баџић)
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