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~VOD

Tento predpis obsahuje veeobecnou charakteristiku výzbroje letounu a popis jednotli-

vých druhd výzbroJe, p,ylond p~ídavných palivových nádrží a startovacích raket.

Pfedpis je urcen p~íslueníkdm inženýr sk' letecké služby specializace "výzbroj leta-

del".

V tomto predpise jsou hodnoty ~yzikálních velicin uvádeny v zákonných merových jed-

notkách (podle ~SN 01 1300); v závorkách jsou hodnoty v jednotkách, které budou po 1. led-

nu 1960 z praktického používání vylouceny.

~
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HLAVA 1

VSEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝZ~OJE LETOUNU

Frontový stíhací _p~epadový letoun MiG-21MF je jednomístným letounem schopným létat za

ka!dáho pocasí a je vybaven v~konnou moderní výzbrojí.

V závislosti na úkolu se mohou na letoun zavešovat rakety se samonav.decí infracerve-

nou hlavicí, rakety ~ízená po paprsku radiolokátoru, pumy do hmotnosti 500 kg, .e~ízené ra-

kety, jak v raketových blocích, tak taká zaveeená na speciální odpalovací za~ízení. Krome

toho je v trupu letounu namontován kanón GŠ-23, rá!e 23 mm, jen! dosahuje velkou rychlost

sUelby a je opatf'en palebným ~rdmerem 200 nábojd (obr. 1).

.Hlavní variantou výzbroje letounu je fízená raketová výzbroj, je! umo!nuje soucasná

zaveeení ctyf' samonavádecích raket R-3S nebo c~yf'fízených raket RS-2US. ~ety se zaveeují

na vnitfní kfídlová závesníky BDZ-60~21D a na vnejeí kfídlová závesniky BDZ-60-21R, pomocí

speciálních odpalovacích zafízení.

OVládací systámzabezpecuje jednotlivá nebo salvová odpálení dvou raket se symetricky

nemontovanýchzávesníkd. Raketa R-3S je urcena k nicení pozemních a vzdušných cíld ve dne

i v noci, za normálních povetrnostních podmínek v celám provozním rozsahu rychlostí a ve

všech výekách letu letounu. / .

Samonavedení rakety na cíl zabezpecuje ovládací zafízení, je! se skládá z pasívní in~ra-

eervená hlávice a kormidlováho náhonu.

Zachycení cíle hlavicí rakety a pÍ'ipravenost rakety k odpálení kontroluje pilot pod-

le zvukového signálu,jenž je vysílán do sluchátek pilota. .

Rakety RS-2US, je! jsou ovládaná po paprsku radiolokátoru, jsou urcené Jenicení vzdue-

nYch i pozemních cíld, ve dne i v noci, nezávisle na optické viditelnosti a v libovolných

povetrnostních podmínkách.

K zabezpecení mífeného odpálení raket, stfelby nef'ízenými raketami, stfelby z kanónu

a bombardování z letu st~emhlav, je letoun vybaven radiolokátore;; RP-2lMA" a opticko-mecha-

nickým automatickým zamefovacem ASP-PFD-2l ~K.

P~zn~ w) radiolokátor bude dále v textu oznacován RP-21;

ww) zamefovac bude dále v textu oznacován ASP.

Radiolokátor RP-21 zabezpecuje vyhledávání a zjietování vzduených cíld, poloautomatic-

ké zachycení cíle a sledování cíle v úhlech a dálce, vysílání ~ísluených ádajd, rakete a do

pocítacezamef'ovace,jd jsou nezbytné k pfíprave a odpálen~raket a vyjiti letG~u ze zte-
ee a Jemífenámu odpálení raket. Zamefovac ASP zabezpecuje zamefování .a viditelné cíle a

stfelbu z kanónu GŠ-23, raketami S-5M, odpálení raket R-3S, RS-2US a takté! zamefování ~i

bombardování z letu stfemhlav. Pfi odpálení raket RS-2US na pozemní cíle mohou být k zame-

~ování použity zamefovac ASP nebo radiolokátor RP-21. Pi'iodpálení raket je zamefovac použit

s aretovaným. gyroskopem, jako prostý kolimátor.

Pfi stfelbe nefízenými raketami az kanónu je zamefovac použit jako automatický, vyhod-

nocující a nastavující úhlová opravy. Pro 'vyhodnocování úhlových oprav se dozaaffovace auto-

maticky zavádejí: skutecná dálka k cíli, skutecné úhly nábehu, vybocení a klopení a skutec-

ná hodnota výeky 'letu, nebot je zame~ovac spojen:- s radiolokátorem RP-21, se snímacem úhlO

nábehu a vybocení DUAs-61-l4 (pouze v re!imu "Vzduch"), s gyroskopickým snímacem úhlO klo-

pení AGD-l a se snímacem výeky DV-JO s nastavovacem výeky ZDV-)O. Balistick' charákteris-

tiky ne~ízených raket se do zamefo~ace zavádejí na zemi, zasunutím ~ísluených balistických

J"
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blokd do pocítace zamefovace. Pfi bombardování z letu stfemhlav je zamefovac pou!it jako

prostý kolimátor s rucne nastaveným zámerným dhlem.

Pfi pou!ívání zamefovace zavádí rádiolokátor do zamefovace hodnotu skutecné dálky k cí-

li, okam!ik zachycení cíle radiolokátorem v dálce. Zamefovac vysílá signál povolené dálky

odpálení a signál vyjití ze ztece, je! se kontrolují podle pfísluAných stupnic a signálních

~árovek, je! jsou na hlave zamefovace.

K soucasnému ~otografování zámerného obrazce zamefovace a cíle pfi cvicných letech je

na letounu poulit fotografický kontrolní pfístroj SŠ-45-l-100-oS s casov,tm mechanismem VM-2.

Speciální odpalovací zafízení umožnují soucasné zaveAení ctyf raketev,tch blekd UB-16-

-57U po 16ti raketách S-5M nebo S-5K v ka!dém nebo ctyf raket S-24.

OVládací systém zabezpecuje soucasnoú stfelbu z dvou raketových blokd, jež jsou za-

vešené na soumerných kfídlových závesnících. Stfelba se mdže provádet:

a) sérií

vých blokd)j

b) sérií

c) sérií

ctyf salv (salva je soucasné odpálení raket z vnitfních nebo vnejAích raketo-

osmi salvj

šestnácti salv, do úplného Yystfílení palebného prdaeru.

Nejprve je zahájena stfelba z raketov,tch blokd, je! jsou zavešené na vnitfních kfíd-

lových závesnících a poté z raketových blokd, jež jsou zavešené na vnejších kfídloyých zá-

visnících.

Stfelba raketami 5-24 se mdle provádet salvou dvou raket s odpalovacích zafízeních,

zavešených na soumerných kfídlových závesnících.

Pumové závesné prostfedky umožnují soucasné zaveAení dvou pum o hmotnosti 500 tg ne-

bo ctyf pum o hmotnosti 250 tg nebo deseti pum o hmotnosti 100 tg. Pfitom k zavešení osmi

pum o hmotnosti 100 tg se poulívají vícezámkové nosníkové závesníky MBD-2-67U, je! se za-

vUují na vnitfní kfídlové závhníky BDZ-60-2lD. Dve zbyl' PWDY se zavUují pHmo na zám-

ky DZ-57D vnejAích kfídlových závesníkd BDZ-60-21R.

OVládací systém umo!nuje soucasný shoz dvou pum se soumerne umístených závesníkd nebo

shoz salvou vAech zave!ených pum na leto!JDu. V pfípade pouliti závesníku MBD-2-67U, je molné

shazovat ~ jak sérií ctyf pum z ka!dého MBD-2-67U, tak salvou, spolu s pUmami zavUenými
na vnejeích závesnících BDZ-60-21R.

OVládací systém umožnuje shazovat PWDYjak na "ostro", tak také na ..slepo". Na letou-

nu_je možný nouzový shoz pum a taktéžzabezpecenasignalizacezaveAenízáteže.

Odpálení raket je blokováno pfi vysunuté pfední podvozkové noze a také spotfebici
s velkým pfíkonem, stfelba nefízenými raketami a z kanónu je blokována pouze pfi vysunuté

pfední podvozkové noze.

Pfi smíAeném zavešení skládajícím se z fízených a nefízených raket, s!stém zabezpecu-
je volbu jednoho nebo druhé~~ druhu zbrane, elektrický obvod pfitom pracuje podle zvolené-

ho druhu zbrane a odpálení probíhá podle zvolené varianty.

Moin' varianty výzbroje letounu jsou uvedené na obr. 1.

Na letoun se mohou zavešit tfi pfídavné palivové nádr!e. Dve z nich se pfitom zave-
šují na pyloDY, nemontované na kfidla místo kfíd10vých závesníkd BDZ-60-21R.

Ke snadnejšímu oznacení kfídlových závesníkd a zavešené záte!e budou dále v textu

kfídlové závesníky a zátež takto ocíslovány a oznaceny (pfi pohledu va smeru letu):

- kfídlový závesník (záte!) c. 1 - vnitfní, na levém kfídlej- kfídlový závesník (zátež) c. 2 - vni tfní" na pravém kfídle;

- kfídlový závnsník (záte!) c. 3 - vnejší, na levém krídle;

- kfídlový závesník (zátež) c. 4 - vnejší, na pravém kfídle.

j
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HLAVA2

§AI9IulDkt RAKETOY{VtzBRQJ

Samonavádecí raketová výzbroj (obr. 2) letounu je urcena k nicení vzdulných a pozem-

ních cíld nsprítele v normálních povetrnostních podmínkách.

Výzbroj se skládá:

- ze cty~ samonavádecích raket R-3S, je! mají infracervenou samonavádecí hlavici s cin-

ností ve dne i v nocij

- ze ctyf kfídlovtch záveaníkd (dva BIYL-60-2lD a dva BIYL-60-21R) j

- ze ct~ odpalovacích s~ízení APU-3S, na ne! se rakety saveAujíj

- ze z88i~ovací soupravy, kterou tvo~í radiolokátor RP-21 a opticko-mechanický automa-

tický zamehvac ASPj

- ze snímace p~etiiení IIP-28A-T. ~i pfoetileních, je! ~evyAují 2 ve výAkách do 14 000 m

a 1,6 ve v.tAkách nad 14 000 m snímac ~etílení zapíná signální lárovku "Signál ~etílení"

(Signal peregruzU). ~itom je zakázáno odpalovat raketyj

- z ovládacího zefízení a signalizace v kabine letounu a elektrická instalace na pa-

lube letounu, jejichl pomocí je zabezpeceno napájení elektrických obvodd zaveeených raket,

vyslání signálu k odpálení raket, ovládání odpálení, signalizace zaveAení a odpálení reket.

lLSaJ!lQnavág_ecíJ"-U",-t.a R-.J.S

Ur~_en1

Samonavádecí protivzdulná reketa R-3S je urcena k nicení cíle ve dne i v noci, za nor-

málních povetrnostních podmínek, v cel'. rozsahu provozních rych!ostí pocínaje 0,8 II a ve

vlech v.tAk'ch letu stíhacího letounu.

XConstrukce

Aerodynaaicky je raketa provedena tak, le má kormidla umístená ~ed ~ídly a kormidla

a k~ídla jsou ulo!ena ve tvaru písmena "X" (obr. 3). Teleso rakety je válcová, kovová s pdl-

kulovou pfední cástí. Aby byla mo!ná zamenitelnost, snadná montál a demontá!, jsou hlavní

cásti rekety provedeny v podobe cty~ mezi sebou odpojitelných ásekd.

První ásek (rídicí ásek) se.skládá ze dvou cástí: infracervená samonavádecí hlavice 1

a kormidlováho .echanismu 2.

Infracervená samonavádeci hlavice je opticko-gyroskopický p~ístroj pracujíc.í pasívní

metodou na základe ~íjmu infracerven'ho z~ení cíle. Je urcena k zachycení a sledování cí-

le v libovolnou denní a nocní dobu, mimo oblaka a minimálním áhlu ke slunci 20 o.
Optický systám hlavice ~ijímá infracervená z~ení cíle a to se dále zpracovává na ~í-

dieí signál, který je veden ~es blok magnetických zesilovacd na vinutí elektromagnetd kor-

midlováho náhonu, jen! je umísten v druhá cásti áseku.

K zachycení cíle hlavicí dochází tehdy, kdy! je raketa jeete zavelena nB odpalovacím

za~ízení. Po zachycení cíle vysílá raketa zvukóvý signál do sluchátek pilota v podobe mo-

dulovanáho napetí zvukov'ho kmitoctu.

Ve druhá cásti áseku je kormidlový mechanismus, prachový akumulátor tlaku PAD s roz-

I
l
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Obr. 2. Rozmístení zafízenína letounu
.

1 - snímac úhld nábehu a vybocení DUA5-61-l4; 2 - kontejner s bloky radiolokátoru; 3 - snímac výlky; 4 - pocítac; 5 - roz-
dllovac signálO; 6 - blok signalizace; 7 - filtr bloku signalizace; 8 - rozkladov.t blok: 9 - kontrolní pult radiolokátoru;
10 - fotografick,t kO9trolní p~ístroj SŠ-45-l-l00-oS; 11 - zame~ovac; 12 - ovl'4.~ipult radi~lokátoru; 13 - indikátorradio-
lokátoru; 14 - usmernovac (blok ŠM-312); 15 - automat odpálení APR-155; 16 - snímac pretíleni MP-28AT; 17 - pocítac zame~o-
vace; 18 - raketa RS-2US; 19 - odpalovací za~ízení APU-7D; 20 - raketa R-3S; 21 - odpalovací zarízení APU-3S; 22 - ovládací
p~ístroj st~elby PU5-36-68; 23 - závesník BDZ-60-21D; 25 - prídavná palivová nádrl; 26.- kanón; 27 -.casový "chanisMus;
28 - potenciometr pro rucní zavádení dálky; 29 - potenciometr zaohycení; 30 - tlacítko zachycení; 31 - snímac barometrické-
ho tlaku; 32 - skrínka 8 odpory; 33 - snímac vzduAné rychlosti DVS-10; 34 - snímac výlky DV-30; 35 - snímac úh1d klopení

j
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delovací pOdložkou. turbogenerátor. tepelný regulátor a pojistn1 výkonný mechanismus kon-

taktního zapalovace.

Kormidlový mechanismus je urcen k vytvohní pohybových momentn na kormidlech 6 rake-

ty. jež odpovídají fídicím signálnm samonavádecí hlavice. mechanismus má dva stejné. na so-

be nezávislé. rídicí kanály.

Prachový akumulátor tlaku (PAD) je urcen k vytvofení vysokého tlaku prachových plynn.

jež jsou využívané k pohonu kormidel rakety a k otácení turbiny turbogenerátoru. Doba hofe-

ní prachového akumulátoru tlaku je 21 s.

Turbogenerátor zabezpecuje napájení aparatury rakety jednorázovým strídavým napetím.

Pojistn1 výkonný mechanismus zajietuje bezpecnost zapalovace pfi jeho montáži a na

dráze. až do okamžiku uplynutí doby jeho dálkového odjietení a dále pojistný výkonný me-

chanismus zaj1štuje iniciaci bojové cásti pfi sepnutí nárazových kontaktn vlivem nárazu na
cíl.

v telese úseku jsou ve dvou vzájemne kolmých rovinách. pod úhlem 45 o k horizontu. umís-

tena kormidla 6. jež jsou ovl~dána kormidlovými mechanismy. Na nábežné hrane kormidel jsou

výfezy pro umístení nárazových kontaktn a na odtokové hrane kormidel jsou výfezy pro umíste-

ní vodice. jenž vede ke kontaktnímu zapalovaci. Mezi kormidly je stfižný spoj SR-20D. jenž

slouží ke spojení rakety s palubními obvody prostfednictvím odpalovacího zafízení APU-jS.

Druht úsek tvofí boj.vé cást 3. Teleso úseku náleží konstrukcne do bojové cásti a slou-

ží k vytvofení stfepin s usmerneným úcinkem pfi výbuchu.

Trhavina. kterou je naplneno teleso úseku. je smesí hexogenu. tritolu a hliníkového

práeku.

Mezi vnitrním povrchem válce a trhavinou je vložka s plastické hmoty s vyraženými ot-

vory. tato vložka zabezpecuje roztfíetení telesa na potfebný pocet stfepin.

Ve tretím úseku je nekontaktní optický zapalovac CNOV) 4. jenž se skládá z elektronko-

vého optického bloku. napájecí elektrické baterie a pojistného výkonného mechanismu.

Nekontaktní optický zapalovac je urcen k iniciaci

. tu v blízkosti cíle a taktéž k samoznicení rakety. když

nost infracervenými paprsky cíle pri prnletu rakety ve

nou sbližovací rychlostí.

Optický blok zapalovace má dva kanály pro príjem inrracervených paprskn z pfední po-

losréry ,pod úhlem 45 o a 75 o k ose rakety (po obvodu telesa rakety). Každý kanál má ctyfi

optické prijí8ace.

bojové cásti rakety pfi jejím prnle-

mine cíl. Zapalovac je uveden v cin-

vzdálenosti do 9 m od cíle s urce-

Elektrická napájecí bate~ie je chemickým zdrojem napetí s p,yrotechnickým uvedením

v cinnost a slouží k nap~jení zapalovace na dráze samostatného letu rakety stejnosmerným
napetím.

Pojistn1'výkonný mechanismus zabezpecuje:

a) iniciaci bojové cásti rakety v blízkosti cíle. pfi pfíjmu signálu z elektronkové-

ho optického blokuj

b) samoznicení rakety v prípade. že raketa proletí

než 9 m, k samoznicení dochází za 25 až 26 s po odpálení

c) bezpecnost zapalovace pri ceetfování rakety.

~tvrtý úsek tvofí prachový reaktivní motor 5, který slouží k udelení rakete takové

rychlosti, jež je potfebná k dostižení cíle. Tento úsek je zikladní nosnou cástí rakety.

Na telese pfední cásti motoru je pfední vodicí záves rakety 7, ve kterémjsouumís-
teny: kontakt obvodu zážehu zažehovace prachové náplne motoru a kontakt obvodu zážehu te-

pelné baterie nekontaktního optického zapalovace.

kolem cíle ve vzdálenosti veteí,

rakety.

Na stfední cásti telesa prachového reaktivního motoru je pomocí objímky upevnen stred-

~~
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ní vodic! záves8. Na zadní cásti telesa prachováho reaktivního motoru je upevnen zadní vo-
dicí záves 9 a k~ídla 10. je! jsou umístená ve stejných rovinách, jako kormidla rakety.

. Ke stabilizaci v náklonu jsou na ~ídlech umístené gyroskopická stabilizátory náklo~
nu - rolerony 11.

Roleron je gyroskop se dvema stupni volnosti: jeden stupen volnosti je otácení kolec-
ka (rotor gyroskopu) kolem vlastní osy a druhý stupen volnosti je otácení roleronu spolu
8 koleckem kolem záyesu na ~ídle.

Kolecko se otácí náporem vzduchu. Do odpálení rakety je roleron držen zajiAtovacími
kolíky 12 v rovine ~ídel. rotory roleronO se ~itom otácejí rychlostí okolo 20 000 ot/min.

Za 0.5 s po odpálení rakety jsou rolerony uvolnená a rychlost otácení rotorO se zv,ýeí 8a
40 000 až 80 000 ot/min.

Pfi otácení rakety okolo podálné osy vzniká precese gyroskopu. v jejímž dOsledku se
vAechny cty~i rolerony pootácejí na závesech ve smeru otácení rakety. Otácení roleronO má

za následek vytvo~ení aerodynamických sil. jež vytvá~ejí moment, který omezuje rychlost otá-
cení rakety okolo podélné osy na maximální hodnotu 1 rad/s.

2. UídloVÝ závesní k BDZ~0-21D

Vnit~ní ~ídlová závesníky (c. 1 a C. 2) jsou nemontovaná symetricky na pravám a le-
vém ~ídle ve vzdálenosti 1975 mmod roviny symetrie letounu.

Urcení

Uídlov,ý závesník BDZ-60-21D (obr. 4) složí k zaveAení techto bojových prost~edkO:

- jedná rakety R-3S (pomocí odpalovacího za~ízení APU-3S)j

- jedná rakety RS-2US (pomocí odpalovacího za~ízení APU-7D)j
- jednoho raketováho bloku se Aestnácti n.~ízenými raketami S-5Mnebo S-'~j
- jednáne~ízenáraketyS-24(pomocí odpaloyacího za~ízení APU-7D)j
- ct~ leteckých pum o hmotnosti 100 kg (pomocí vícezámkováho nosníkováho závesníku

MBD-2-67U) j

- jedné pumy o hmotnosti od 50 do 500 kg.

Základní technické ádaje

Hmotnost závesníku ptipraveného pro jednotlivé varianty záteže:

- pro rakety R-38 (nebo RS-2U8 nebo nerízené rakety 8-24) . ~ . maximálne 24,5 kg- pro raketový blok (nebo vícezámkový nosnikový závesník) . . . maximálne 25,5 kg- pro letecképumy . . . . . . . . . . . . . . maximálne 30.3kg

VnejAí rozmery:

- délka.. . . . . . . . . . . .
- Aí~k8 . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . ,1667 mm. . . . . . . . . . . . .. 62 mm

Signalizace zavešení pumy. raketového bloku, závesníku MBD-2-

67U nebo jednoho z odpalovacích.za~ízení elektrická. svetelná
Upevnení závesníku ke ~ídlu ... . . . . . . . . . . . . . . pomocí svorníkO

Maximální áhly s.~izování záteže:

- ve svislé rovine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;!:,30 ~

- ve vodorovné rovine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;!:,25 ~

/ ~
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Obr. 3. Bloková sch... rakety R-3S

1 - samonavádecí hlavice; 2 - kormidlový mechani8lllus; 3 -bojovácást; 4 -nekontaktní optickt zapalovac (HOV); 5 - prachoTt
reaktivní motor; 6 - kormidla; 7 - pfední vodicí zá.es; 8 - st~ední vodicí zá.es; 9 - zadní vodicí zá.es; 10 -~ídla;

11 -gyroskopické stabilizátory náklonu; 12 - zajUtovaci koliky ,
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Konstrukce

Krídlový závesník BDZ-60-21D (obr. 4) tvo~í litý nosník z hliníkové slitiny, pravoúh-

lého p~ezu s podélnými vystulovacími žebry uvnit~, nosník je zakryt zpredu a ze zadu aero-

dynamickými kryty. Horní obvod závesníku odpovídá obrysu k~ídla a je opat~en gumovým profi-

lem 4, aby závesník tesne p~i14hQl ke krídlu.

Nosník (kostra) tvo~í nosnou cást závesníku a je zhotoven z hliníkové slitiny AL-19.

V nálitcích,na horní cásti nosníku, jsou speciálními Arouby 11 a 12 upevneny kuželové

svorníky 10 a 17 p~edního a zadního upevnení nosníku k uzlOm krídla. ~i zaTeAování závesní-

ku se tyto svorníky zasouvají do speciálníCh uzld k~ídla 6 a 19. Na svornících jsou rozper-

né kroužky (pouzdra) 5 a ~6 s kulelovým otvorem.

~i utahování matic 9 a 21, jež jsou ftaeroubované na válcovou závitovou cást svorníkO,

se nosník p~itlací ke k~ídlu a rozperné kroulky (pouzdra) zabezpecují tesné a bezvOlové spo-

jení.

Zadní svorník 17 má oválný otvor pro Aroub 22 nosníku závesníku, což umožnuje odstra-

nit chybu pri montáži uzld na kHdle v podélném smeru.

Uvnit~ nosníku.závesníku jsou umísteny: zámek DZ-57D (32) pro zaveAování záteže; phd-

ní 37 a zadní 55 dorazy k prenáAení sil z odpalovacího za~ízení na nosník (raketového bloku);

mikrovypínac 13; kolíkové spoje 14 a 15 a elektrické kabely.

V bocních stenách no~níku závesníku jsou otvory k upevnení úChytd, k napnutí a mecha-

nickému odemcení zámku rukou a pro kOJ).trolupoloh pák zÚIkU. Okolo ot'voru pro napnutí zám-

ku (zprava) je nápis "Napnutí (Vzvod) a eipka, je! ukazuje smer otácení klice pri napínání

záaku. Okolo otvoru pro mechanické odemcení zámku (zleva) je nápis "Spuetení". (Spusk) a eip-

ka, jež ukazuje smer otácení klíce pri mechanickém odemykání zámku.

V místech upevnení nosných uzlO (prední a zadní dorazy, zadní svorník, zámek DZ-57D,

úchyty a elektrický spoj) jsou do nosníku zalisovaná ocelová pou~dra.

K upevnení predního 1 a zadního 24 aerodynamického krytu a krytu otvoru pro prístup
k ptednímu dorazu 38 jsou na nosníku závesníku umí8ten~ kotevní matice 40.

Nosník (kostra) závesníku je uvedena na obr. 5.

~ední aerodynamický kryt (obr. 6) se skládá ze dvou potahd 7, jež jsou snýtované s no-

~ovitou nábežnou hranou 6 a spodní prepážkou 9. V horní cásti jsou p~inýtované dva úhelníky

5,ke kterým se upevnují gumové prof'ily 4.

Z levé strany aerodynamického krytu levého závesníku a z pravé strany aerodynamického

krytu pravého závesníku je otvor 3 pro prístup Je mechanismu pro vysílání impulsu (MPI). Ot-
vor je zakryt krytem, jenž je uzamcen dvema zámky.

Pro prdchod kulicky s kabelem zapalovace je ve spodní prepážce otvor, olemovený nátrub-
kem.

Pro upevnení MPI je na potahu aerodynamického krytu umístena konzola.

Zadní aerodynamický kryt (obr. 4, poz. 24) se skládá z potahu, ke kterému je prinýto-

vaná vložka, jež má ve spodní cásti drážku pro stabilizátor pumy. V zadní cásti je k pota-

hu ptinýtovaná pfepážka, shora je umístena vložka s gumovým profilem. V zadní cásti aerody-

namického krytu je na sttední prepážce~ísten panel, na kterém je upevnena skupina relé 25.

Panel je v aerodynamickém krytu upevnen ttemi kotevními maticemi. Aby byla zabezpecena mon-

táž panelu je v potahu aerodynamického krytu zlev~u levého závesníku a zprava, u pravého

závesníku, otvor, jenž je zakryt krytem 23.

Uprost~ed aerodynamicJeého krytu je pfinýtovaná konzola, jež slouží k prdchodu kuli-

cek MPI s kabelem. V horní cásti aerodynamického krytu je na kotevnícn maticích umístena
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Obr. ~Krídlový závesník B~-60-21D

1- prední aerodynamický krytj 2- krytkB predního aerodynamického krytuj 3- prední mechanismus
pro vysílání impulsd/MPI/j 4- tesnicí protilj 5- delené pouzdroj 6- krídlový uzelj 7- krytj
8- pojistná maticej 9- maticej 10- prední svorníkj 11- eroubj 12- litý nosníkj 13- blok minia-
turního vypínacej 14- spoj zámku DZ-57Dj 15- stykový spoj závesníkuj 16- delené pouzdro; 17-
zadní svorníkj 18- kryt; 19- krídlový uzelj 20- pojistná maticej 21- maticej 22- eroubj 23-
kryt prístupu k reléj 24- zadní aerodynamický krytj 25- skupina relé; 26- kryt prístupu k zad-
ním mechanismus pro vysílání impulsdj 27- zadní mechanismus pro vysílání impulsdj 28- odporyj
29- stykový elektrický spoJj 30- regulacní eroubj 31- zadní uzelj 32- zámekj 33- vzletový elekt-
rický spojj 34- vidlicej 35- osa vidlicej 36- pružinaj 37- prední doraz; 38- krytkaj 39-
o~porYj 40- koteVní maticej 41- telo zarážkyj 42- serizovací pouzdroj 43- pouzdroj 44- pojis~
tná maticej 45- odklopná cást predního dorazu závesníkuj 46- zadní uzelj 47- zadní doraz
(malá základna)j 48- odklopná cást zadního dorazu závesníkuj 49- opera zadního dorazuj 50-
opera predního dorazuj 51- dorazj 52- serodynamický kryt predního dorazuj 53- odklapná cást
predního dorazu záveaníkuj 54- aerodynamický kryt zadního dorazuj 55- zadní doraz (veteí
základna)j 56- odklopná cást dorazuj 57- koncový vypínacj 58- pr,y!ová manžeta
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Obr. 5. Nosnik (kostra) zá.esniku

1 - nosnik; 2 - pouzdro p~edniho dorazu; 3 - matice; 4 - Iroub; 5 - pouzdro; 6 - matice;
7 - Iroub; 8 - matice; 9 - uzel zadniho dorazu; 10 - se~izovaci Iroub; 11 - pouzdro
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Obr. 6. ~ední aerodynamický kryt

1 - MPI; 2 - odpor j 3 - ~tvor pro pi"ístup k MPI; 4 - gumov'i profil; 5 - úhelník; 6 - pro-
fil; 7 - potah; 8 - upevnovací konzola MPI; 9 - p~epá!ka
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konzola pro

dynamického
kají zámky.

V'p~ední cástiaerodynamickéhokrytu jsoudva ohmickéodpory28 a

je!jsou p~i§roubovány firouby.Elektrick! obvod zadního aerodynamického
e elektrickýmobvodem závesníku kolíkov!m spojem 2RMD30 (29).

upevnení dvou mechanismO pro vysílání impulsu (MP!). Z pravéa levé strany aero-

krytu jsou otvory pro pHstup K MP!, jež se zs.krtvajíkryty 26, kryty se uzamy-

koncovy vypínac 57,

krytu je spojen

Aby se zabránilo zapadnutí elektrického kabelu pod stabilizátor pumy, je ke spodní p~e-
pálce prin!tován ochrann! kryt.

Elektric~~hvod ~ávesníku

K pripojení elektrických obvodd závesníku (obr. 4) k palubním obvodOm letounu jsou v zá-
risníku dva kolíkové spoje: desetisvorkov! 14, jen! 'propojujeobvody zámku DZ-57D pres kon-

takty relé zadního aerodynamického krytu s obvody MP!j t~icetisvorkov! 15, jenž spojuje ob-

vody odpalovacího za~ízení, raketového bloku nebo vícezámkového nosníkového závesníku (p~es

kontakty relé zadního aerodynamického krytu). Kolíkové spoje 14 a 15 se otvory zasouvají do

dutiny ~ídla, kde se spojují se zásuvkami palubního obvodu letounu. ~ístup ke kolíkovým

spojdm a k maticím svorníkO pro upevnení závesníku je zabezpecen otvory 7 a 18, je! jsou

v horním potahu k~ídla..

Pro p~ipojení elektrick$ch obvodO odpalova~ího zafízení, rs.ketovéhobloku nebo vícezám-

kového nosníkového závesníku k elektrickým obvodOm závesníku sloužímalorozmerov! kolíkov!

spoj 33 (2RM42-zásuvka), kter! je ve spodní cásti dvhníku. Tento spoj Je tlacen dolO vid-/'
lieovitou pákou34 pomocí pru!iny 36, cím! je zabezpecené tesné spojení spoje s p~ísluenou

cástí spoje odp~lovacího za~ízení, raketového bloku nebo vícezámkového nosnikového z6visní-

ku. Gumová manžeta 58, je! se nasouvá na zásuvku kolíkového spoje 2RM42 a chrání tento spoj

proti vlhkosti po jeho spojení s p~ísluen!m spojem odpalovacíhoza~ízeni, raketového bloku
nebo vícezámkového nosníkového závesníku.

Pti odpojení se kolíkový spoj závesníku vytrhuje,ze spoje odpalovacího za~ízení, rake-

tového bloku nebo vícezámkov~ho nosníkového závesníku pootocením páky 34 pomocí klíce, nasa-
zeného na cty~hran osy páky p~es otvor v nosníku závesníku.

Smer otácení klíce ukazuje Aipka s nápisem "Rozpojení" (Rasstykovka) a "Spojení" (Sty-

kovka), je! jsou na závesníku.

K odpojení elektrického obvodu zadního aerodynamického krytu od elektrického obvodu

závesníku, p~i jeho snímání, slou!í spoj 2RMD30 (22). Zásuvka ~ohoto spoje je upevnena na

konzole v zadní cásti kostry závesníku. V zadním aerodynam1ckém krytu jsou t~i relé 25, jež

propojují ovládací obvody zámku DZ-57D a vícezámkového nosníkového závesníku.

Poloha kontaktO relé se urcuje polohou koncového vypínace 57, jenž Je v zadním aerody-

nemiekém krytu závesníku. Kdy! je na k~ídlov! závesník zaveAován vícezámkový nosníkov! záves-

ník MBD-2-67U, tlací svtm dorazem na d~ík koncového vypínace a p~i prívodu napetí zaujímají

relé polohu, p~i které jejich kontakty rozepínají ovládací obvody zámku DZ-57D a uzavírají

obvody ovládání vícezámkového nosníkového závesnfku.

KoncovLu;eínac

Koncový vYpínac tvorí svarované teleso (obr. 7, poz. 1),na kterém jsou nemontované

všechny cásti. Teleso 1 se skládá z trubky, ke které je z jedné strany privarená destic-
ka sé dvema pouzdry pro upevnení koncového vypínace v zadním aerodynamickém krytu a z druhé
stranyje konzola 4 pro upevnení vypínace V6ll s listovou pružinou 5.

Uvnitf telesa je pružina 8, je! pOsobí na drík 2. V horní cásti d~íku je zaeroubován

serizovacíšroub6, jímž se nastavujeokamUk zapnutívypínaceV6ll pH phmisteni d~ík\l.
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Serizovací šroub se zajištuje zajietovací maticí 7. Matice 9 chrání drík proti vypad-

nutí z telesa koncového vypínace. Na spodní cásti dríku je našroubována serizovací matice 3,

jež se využívá k serizování okamžiku zapnutí koncového vypínace pri zavešování vícezámkové-
ho nosníkového závesníku MBD-2-67U. V serízené poloze se matice zajištuje zajištovacím drá-

tem.

5

1

@) -9

I.

Obr. 7. Koncový vypínac

1 - teleso; 2 - drík; 3 - serizovací matice; 4 - konzola; 5 - prulina 6 - šroub; 7 - matice;
8 ~ pružina; 9 - matice

Mechanis~us pro vysílání impulsd

Uvnitr aerodynamických krytO závesníku (obr. 4) jsou na konzolách namontované mechanis-

my pro vysílání impulsO (MPI): v predním aerodynamickém krytu je jeden MPI (3) a v zadním

aerodynamickém krytu jsou dva MP! (27).

Mechanismus pro vysílání impulsd vysílá elektrický impuls do elektrického zajištovace

zapalovace pumy po jejím oddelení od závesníku.

Prístup k MPI, pf-izavádení kabelu zapalovace, je zabezpecen otvory 2 a 26, jd jsou

v aerodynamických krytech. Mechanis~us pro vysílání impulsO (obr. 8) se skládá z telesa 1,

v jehož horní cásti jsou dve kulicky 9 s pružinkami 7 a 8 a zátkami 2. Na izolátoru 4 jsou

pomocí kontaktního šroubu 3 s podložkou a maticemi upevneny odpružené kontaktní desticky 10.

V telese 1 jsou podélné a prícné kanály kruhového prdfezu a podélná drážka pro prO-

chod kulicky 6 s kabelem zapalovace. Pro spojení kabelu zapalovace s MPI se kulicka kabelu

zavádí do prícného kanálu telesa a upevnuje se ..zi kulickami 9.

Po odemcení zámkuDZ-57D vlece padající puma za sebou kabel s kulickou, kulicka pritom

odt1ací kulicku 9 a pohybuje se v podélném kanálu telesa MPI, klouže po kontaktních destic-

kách 10 a v dOs1edku toho je propojen proudový impuls do zapalovace pumy.

Síla, jež je potrebná k vytržení kulicky kabelu zapalovace musí být v rozmezí 147,1 N

až 245,2 N (15 kp až 25 kp) a sef-izuje se stlacováním nebo uvolnováním pružiny 7 a to zaš-

roubováváním nebo vyšroubováváníll1 spo4ního šroubku (zátky) 2.

I
L
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Obr. 8. Mechanismus pro vysílání impulsd

1 -teleso; 2 - Aroubky (zátky); 3 - kontaktní 'Aroub; 4 - izolátor; 5 - pružina; 6 - kulic-
kakabeluzapalo'Yace;7 - spodní pruUna; 8 - horní pru!ina; 9 - kulicka; 10 - odprulen' '

kontaktní desticky

Kulicku kabelu zapalovace nelze zavádet do MPI zdola, nebot by se pfitom mohly poeko-
dit kontaktní desticky 10.

Vyslání proudového impulsu z MP! do zapalovace pumw je blokováno koncovým vypínacem,
a! do úplného odemceni a otevreni nosných hákd zá1Dku z~vesniku, to znemožnuje vysláni prou-

dového impulsu do zapalovace, pfi vytržení kulicky kabelu zapalovace následkem náhodného me-
chanického pdsobení na kabel zapalovace. K tomuto úcelu Je na zámku DZ-57D listová pružina

s kolíkem a na krídlovém závesníku BDZ-60-21D je mikrovypínac.

Ke snílení proudu, jen! vznikne pfi možném zkratu na kostru (pfi nem! mdle dojít
k vy,pnutí automatického jistice síte v palubním ovládacím obvodu), je ke každému MP! pfi-
pojen ohmic~ odpor ( jeden v p:i'edním a dva v zadním aerodynamickém krytu).

Ohmický odpor (obr. 9) tvorí spirála 2 z chromniklového drátu, je! je v telese 1 a
je zakrytá krytkou 3 z lisovaného materiálu.

Dorazy a úc~vty závesníku

K zabezpecení zaveeení odpalovacích zarízení, raketového bloku a vícezámkového nosní-
kového závesníku s rdznými základnami dorazd a taktéž pum, je závesník doplnen dvema dvoji-
ce~idorazd a dvojicí úchytd (obr. 10 a '11).

V první dvojici má pfední doraz základnu 60 mm, zadní doraz má základnu 52 mm. Tato
dvojice se pouUvá pri zaveAování odpalovacích zarízení na krídlový závesník.

t Ve druhé dvojici má prední doraz základnu 120 mm a zadní doraz má základnu 108 mm.
Tato dvojice se používá pfi zaveAování raketového bloku UB-16-57U a vícezámkového nosní-
kového závesníku na krídlový závesník.

Prední a zadní úchyty se používají pfi zaveAování letec~ch pum, pfitom se ze závesni-
ku snímají dorazy.
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Obr. 9. Ohmick1 odpor

1 -telesoj 2 - chromniklová odporov' spirálaj 3 - krytkaj 4 - kontaktní erouby

./

~ední doraz 6 nebo 12 (obr. 10) je proveden v podobe objímky s kruhovým hladkým svor-

níkem, jenž obepíná prísluený doraz raketováho bloku UB-16-57U, vícezámkov~ho nosníkov~ho

závesníku nebo odpalovacího zaf-ízení. Na doraze 6 jsou erouby 5 upevneny aerodynamick~ kry-

ty 7. Na konci svorníku je zamontovaná zaji§tovací ústrojí, je~ se skládá ze zajietovace 9,

telesa zajUtovace 10, závitováho pouzdra 11 a pruHny 26.

Pomocí záslePKY 11 je zajietovací ústrojí upevneno na konci svorníku. ~i zasunutám

zajietovaci zapadá svorník do dutiny sef-izovacího pouzdra 3 a zajišiuje se proti vypadnutí

zaji§tovacem, který se vysune z telesa vlivem pdsobení síly pru~iny 26, pf-izcela zasunutém

dorazu a pritom zapadá za celo sef-izovacího pouzdra 3. Sef-izovací pouzdro se zaeroubovává

do upevnovacího pouzdra 2, je! je zalisované V kostfoe 1 závesníku.

V telese závesníku 1 a v upevnovacím pouzdfoe 2 je v,ýfoez,aby byl umo~nen prístup k za-

jietovaci 9 svorníku (výfoezje na pravá strane praváho závesníku a na levé strane levého zá-

vesníku).

~i otáceníseHzovacíhopouzdra~mocí speciálního klíce, zasunutáho do hlavice s drá~-

kami, se zvedá nebo snižuje doraz, v závislosti na smyslu otácení klíce. Po sef-ízení polohy
dorazu ve svislé rovine, mus't být ssfoizovací pouzdro 3 zaji§teno maticí 4.

K sejmuti dorazu je tfoeba výhzem v závesníku a v upevnovacím pouzdh zatlacit klínem

na zajietovac a vyjmout doraz. Toto zaf-ízení uzlu dorazu umožnuje rychlo výmenu dorazu 6
pH výmene varianty záteh.

~ední doraz znemo~nuje pohyb zavešenáho odpalovacího zafoízeni,vícezámkového nosníko-

vého závesníkunebo raketováhoblokuv podélnáa prícnérovinea umožnuje svislé sefoizování
v rozmezí tO o 30 ~.

Pfoední dorazyjsouznázornenéna obr. 11.

Zadní doraz lG,nebo 19 (obr. 10) je proveden ve tvaru pravoúhlé plochy s opernými
plochami základny pro príslušný doraz záte!e a válcovým pouzdrem, ve kterém je diametrál-

ne ulohn odpružený zajietovac 15. Na dorazu 16 ,;eprieroubdván aerodynamický kryt 17. Do-
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Obr. 10. Dorazy, úchyty a koncovka závesníku BDZ-60-2lD pro rozná varianty záteh (prostor "C", A-A, B-B z obr. 5)
1-te1eso závesníku; 2 - upevnovací pouzdro; 3 - se~izovací pouzdro; 4 - zajietovací maticet. 5 - eroub; 6 - p~ední doraz se základnou
120,mmj 7.-17 - aerodynamictf kryt; 8 - ~ední doraz raketového bloku UB-16-57Ui 9 - zajie ovac; 10 - teleso zajietovace; 11 - závito-
vá záBlepaa; 12 - ~ední doraz se základnou 60 mm; 13 - ~ední doraz odpalovacího z~ízení; 14 -uzel zadního dorazu; 15 - odpružený
zajietov8c; 16 - zadní doraz 8e základnou 108 mm; 18 - zadní doraz r&ketováho bloku UB-16-57Ui 19 -zadní doraz se základnou 52 mm;
20 -zadní doraz odpalovacího

.

za~ízení; 21 - ~ední úchyt; 2~ - zajie{ovací matice; 23 - pumová operka; 24 - zadní úchyt; 25 - seri-
ditelná prestavitelná pumová operka; 2b - pružina; 27 - upevnovací eroub úchytu; 28 - zámek DZ-57D; 29 - mechanismus pro blokování
a signalizaci zaveeení záte~e (MaS)
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Obr. 11. Dorazy a úchyty závesníku

I - prední a zadní dorazy pro'zaveeeníodpalovacího zarízení APU-3S nebo AFU-7Di Ir - prední a zadní dorazy pro zaveeení raketo-
vého bloku UB-16-57U nebo vícezámkového nosníkového závesníku MBD-2-67Ui III - prední a zadní úchyty pro zaveAení pum
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raz'je svým pouzdrem zasunut do dutiny válce uzlu dorazu 14 a je v ní zajieten kolíkem, jenž

zaskakuje do otvoru válce. Uzel dorazu 14 má dve dvojice ok, kterými je zaveeen na erouby,

jež procházejí stenou závesníku. Jeden upevnovací šroub má hladký d~ík a druhý má d~ík se

závitem. Jedno oko válce je takt~ž opat~eno závitem (obr. 10, detail 14). Otácením šroubu

je možno posouvat uzel dorazu vlevo a vpravo. Takto zadní doraz znemožnuje p~ícný pohyb zá-

teže a umožnuje se~izovat polohu odpalovacího za~ízení (nebo raketového bloku) ve vodorovn~

rovinev rozmezí !;.Oo 25 '.

K sejmutí zadního dorazu, ~i zmene varianty záteže, je t~eba p~es otvor ve. stene zá-

vesníku zatlacit klínem na kolík dorazu a vyjmout doraz. Zadní dorazy jsou znázorneny na

obr. 11.

PH zaveeování pum na letoun se na závesník montují ~ední 21 (obr. 10) a zadní 24

úchyty, jež sloužejí k zajietení polohy a ke znemožnení bocních pohybd pumy, pomocí pumových

seriditelných operek 23 a 25, jež mají kloubove uložené patice. Operky 25 zadního úchytu mo-

hou být zašroubovány do ~edních nebo zadních ldžek, v závislosti na hmotnosti pumy (do ~ed-

ních ld!ek se operky zašroubovávají pouze ~i zavešování pum o hmotnosti 50 až 100 kg).

~i montáži úChytd je t~eba ze závesníku vyjmout ~ední a zadní dorazy, jež byly pou-

žity pfi zavešování raket, raketov~ho bloku nebo v~cezámkového nosníkov~ho závesníku.

rtchyty se upevnUjí k závesníku šrouby 27 (obr. 10) pfes otvory s pouzdry, kter~ jsou

v kost~e závesníku. Ftední úchyt se upevnuje v prostoru t~icetisvorkov~ho kolíkov~ho spoje,

z toho ddvodu se.tento spoj zasouvá do závesníku a zajiš{uje se upevnovacím šroubem, jenž

zároven upevnuje úchyt; zadní úchyt se montuje v prostoru zadního dorazu.

rtchyty jsou znázornené na obr. 11.

(

J. Zámek DZ-57D

Zámek ~-57D je upevnen v závesníku t~emi erouby procházejícími dutými osami nosných

hákd a samojisticímimaticemi.

Urcení

Zámek DZ-57D (Obr. 12 a 13) je urcen k zavešování a shozu leteckých odpalovacích za-

rízení, raketového bloku UB-16-57U, vícezámkového nosníkov~ho závesníku MBD-2-67U a pum

o hmotnosti od 50 do 500 kg.

Hlavn1 technické úda~e

Ovládání taktick~ho a nouzového shozu. . . . . . . . elektrick~,z palubnísíte le-
tounu

Provozní napetí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 V !;.10~
Spot~eba proudu l'~inapeti 24 V a teplote

pri spínání +'20 oe:

- ~i .takt!ck~m s~ozu . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3A
- p~i nouzov~in shozu. . . . o. o o o . . o . . o o . 6,,9 A

\ o oRozsah provozních ~eplot . o . . . . . . . . . . o .-od +60 e do -60 C

Signalizace zaveeení záteže. . o . o . . . . . . . . elektrická pomocí MBSVN-57
Vnejší rozmery:

- délka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Jmm
- ší~ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33 mm
-výeka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220mm
Hmotnost.. . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . 3,4kg
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Konstrukce a vzá.iemná ~inno_st--c~st-t

~

Zámek (obr. 12 a 13) s~ skládá z telesa 14, zhotoveného z nerezavejicí oceli ve tvaru
"U", ve kterém jsou umísteny: tf-i noáné háky 15, 25, 29, je! slouhjí k zaveeení zátUe;
operné 11, B a zbylé páky mechanismu; spouštecí pruHna 4; elektromagnetický spouštecí mecha--
nismus 16 a 17 j mechanismus MBSVN-57 blokování; signalizace a "Ostrá-Slepá" 20, 21, 22, 24
a elektrická instalace. Na telese je upevnena vidlice se zásuvkou pro zapnutí obvodd zámku
do elektrického obvodu letounu. Zásuvka je zajištená tf'menem 41.

Nosné háky JSou mezi sebou kloubove spojeny táhly 2 a 13. Na nosné háky se zavešují
závesná oka 30 záteže. Zarážka 27 uzavírá oko záteže ve vybrání háku zámku, pružina 2B pf-i-
tom tlací celo zarážky k závesnému oku záteže. Nosné háky jsou udržované v uzamcené poloze
opernou pákou 11, která pf-es tf-men 10 a malou opernou páku B pfoenálU sílu na plošku "a" na-
pínací páky 7. Napínací páka je svým kolíkem v záberu s pfoechodovou pákou lB, která se zase
opírá o plochu "S" spouštecí páky 17, jel je drhná tahem pruHny 39. Pro kontrolu záberu

pák v místech "a", "S" a "u" jsou ve stenách zámku kontrolní okénka (otvory).

Listová pružina s kolíkem slouží k zapnutí koncového vypínace, jenl je v závesníku a
zabezpecuje blokování vyslání proudového impulsu z MPI do zapalovace s elektrickým odjište-
ním ~o úplného otevf-ení nosných hákd zámku.

Zámek ,e napíná takto: klícem,.nasunutým na sthdni nosný hák, pootocit nosné háky ve
smeru letu, držet je v této poloze a napnout mechanismy zámku otocením napínacího klíce,na-

sazeného na osu napínací páky 6, ve smeru eipky "Napnutí" (Vzvod). Napínací páka 7, jelje
upevnená na napinací ose, pohybuje pfoitompistnici 5, jež je s ní spojená, stlacuje (napí-

ná) spouštecí pruHnu 4 a jeji ploška "a" zapadne pod koncovku malé operné páky B. Druh! ko-
nec napínaci páky zapadá kolikem do vý~ezu v pf-echodové páce, pootácí pf-echodovou páku a
uvádí ji do záberu se spouštecí pákou 17 elektromagnetickéhospouštecího mechanismu. Spouš-

tecí pruHna má chod 7,5 mm. Minimálnivelikostzáberu"S" je 2,5 mm. Zadní nosný hák 15
vejde do záberu s opernou pákou 11 a odehnelistovoupruHnu 40skolíkem.

Ovládáni shozu záteie je elektrické a je provedeno pomocí elektromagnetického spoušte- -
cího mechanismu zámku.

~ .

I,

I.

,-

Elektromagnetickýspouštecí mechanismus zámku se skládá z elektromagnetu 16, jenž je

otocný; spouštecí páky 17, jež je upevnená na ose kotvy e1ektromagne~u a pružiny 39, která

vrací kotvu do výchozí polohy po sepnutí. Provozní napetí pro sepnut! elektromagnetu je
27 V =.10 %.

Pocátecní tocivý moment kotvy (pf'i natocení spouštecí páky na 11 o -+:1o) je 34 Ncm

(),5 kpcm). Cívka elektromagnetumá dve vinutí:taktického~hozu a nouzového shozu.

Pf'i pfoívoduelektrického proudu do vinutí elektromagnetu se kotva pootocí, spouitQvá

páka 17 vyjde ze záberus pfoechodGvoupákou lB a systém pák .jepod vlivem tahu spouštecí

pružiny 4. Spouštecí pružina se rozepíná a pohybuje pístnicí, pístnice pootácí napínací

páku. Napínací páka vyjde ze záberus malouopernoupákouB 8 soucasne svým delším ramenem
udef.oí na výstupek "v" operné páky 11.

\1

"

Operná páka se zvedá nahoru a vyjde ze záberu se zadním nosným hákem 15.
....

Zbývající opery a nosné háky se pootácejí a závesná oka záte!e vypadnou z vybrání

nosnýchhákd. Páky zámku se dostanou do odemcené polohy, jež je znázornena na obr. 13, pfoi- ,

tom se uvolní listová pru!ina 40 s kolíkem. ]Pf'i odemykání zámku jsou údery pák tlumené tlumici 9, 12 a 26.

Po ~erueení pfívodu proudu do vinutí elektromagnetu se kotva vrací do výchozí polo-

hy vlivem pdsobení síly pružiny 39.

,;

-
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Principiá.lní (ZkH':~tZ schemo zoÍni:u 1

Schli?1Qpolohy páK f11(!chonlsmu VN

pri tJzamcenim zó",iu
I
I\J
V1

38

-D
Obr. 12. Zámek DZ-5W-ii jeno elektrická principiální schéma (poloha "Zamknuto")

1 - vidlice a zásuvka; 2 ~. ~ední táhlo; 3 - cepj 4 - spouetecí pružina; 5 - pístnice; 6 - napínací osaj 7 - napínací páka; 8 - ma-
lá operná páka; 9 12 a 26 - tlumic; 10 - tfmeu; 11 - operná páka; 13 - zadní táhlo; 14 - teleso; 15,- zadní nosn! hák; 16 - elekt-
romagnetický spouÁteci mechaniamus; 17 - spouetová páka; 18 - ~echodová páka; 19 - ..ftbovaci flroub uzlu pro pootáceni kotvy elekt-
romagnetickáho spou!itecího m~chanismu; 20 - zámek "Ostrá-Slepá"; 21 - elektromagnet zámku "Ostrá-Slepá"; 22 - koncovka di"íku mecha-
nismu pro blokování a signalizaci; 2) - vidlice; 24 - teleso s pevnými kontakty mechanismu blokovánt- a signalizace; 25 - sti"ední
no sn! hák; 27 - opera; 28 - pružina opery; 29 - ~ední nosný hák; 30 - závesn' oko zátežej 31- západka aech&Jthl1u "Ostrá-Slepá";
32 - hák mechanismu"Ostrá-Slepá'" 33 - táhlo' 34 - páka' 35 - páka' J6 37 J8... pružiny; 39 - vratná pružina spouštecí páky;
40 - listová pružina s kolíkem; 4i - trmen' , '"
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Obr. 13. Zámek. DZ-57D (poloha "Odemceno")

Pozice na obrázku jsou stejné,. jako na obr. 12.
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Na zemi je mo~ná odemykat zámek mechanicky stlacením konce spoušte ci páky tam, kde je

upevnená pruUna 39.

Mechanisll!u~MBSYN.:21

Signalizace zaveeení záteže na zámku závesníku a taktéž shoz záteže se závesníku (na
druhém ktídle), v ptípade samovolného shozu záteže se soumerne k nemu namontovaného závesní-

ku, jsou provedeny pomocí mechanismu pro blokování a signalizaci, jež je spojen s mechanis-
mem"Ostrá-Slepá", který slouží k mechanickému zajietování zapalovacO pumy. Tento spojený

mechanismus se nazývá MBSVN-57.

Mechanismus DrO blokování a si~alizaci se skládá z telesa 24, uvnitt kterého jsou tti
dvojice pevných kontaktO v podobe listových pružin a dtík s koncovkou 22, jen! je tlacen

dold spirálovou pružinou. Chod dtíku je 24 ~O,5 mm. V horní cásti dríku jsou upevnené dve
dvojice listových kontaktO, jež klouzají po pevných kontaktech.

Když je zaveeená zátež jsou koncovka a dtík zasunuty nahoru, kontakty 1-2 signalizace
a 3-4 blokování jsou sepnuté, kontakty 5-6 blokování, jsou rozepnutá, tato poloha je znázor-
nená na obr. 12.

Ffi shozu záteže se dtík s ~oncov~ou vysune, vlivem pOsobení síly pružiny, dolO. Ffi-

tom kontakty 1-2, 3-4 se rozepínají a kontakty 5-6, pro blokování, se spínají k propojení
napetí do vinuti, elektromagnetu spouetového. mechanismu druhého zámku (obr. 13).

Mechanismus "Ostrá-5.lepá" je v jednom telese s mechanismem pro blokování a signaliza-
ci, zamontovanám v zámku DZ-57D. Skládá se z elektromagnetu 21 a systému pák J2, 34 a 35,

)I;..

je! jsou uvádeny v cinnost koncovkou dríku mechanismu pro blokování a signalizaci.

PH ,zaveeené zátUi zapadá levé rameno páky 35 (obr. 13) do vybrání v koncovce dríku

I4BS (22) a je v této poloze drbno pružinou 36. Nosný hák "Ostrá-Slepá" 32 prekrývá výtez

v telese a je drhn v táto poloze' pru!inou 37. Na nosný hák se zaveeuje krouhk drátO UVP-IS,
je sloužejí k mechanickému zajietení zapalovacO pum. Aby bylo možná zavesit kroužek na,nos-

ný hák, je tteba odtlacit západku 31, jež je držena pouze silou své pružiny, pak zavesit

kroulek na nosný hák mechanismu "Ostrá-Slepá" (provádí' se pred zaveeením pumy).

Ffi-shozu,v okamžikuuvolnenípum s nosnýchhákO zámkuDZ-57D, se koncovkadtíkuMBS

vysune a jejívýstupek odtlací páku 35 m~echanismu "Ostrá..Slepá". Pootocení této páky má za
následek premístení odtatních pák, jelv§ak závisína tom, zda je nebo není,privedenonape-
ti do vinuti cívky elektromagnetu "Ostrá-Slepá".

Kotva elektromagnetu se pri prívodu napetí pritáhne k jádru, stlací vratnou pru~inu,

priodpojenínapetí se kotva vrací do výchozí polohy. Vnejeí konec kotvy má dva disky,

které omezují pohyb pák mechanismu "Ostrá-Slepá".

Pri shozu pum na "Ostro" je do cívky elektromagnetu privedenonapetía kontva se vtáh-
ne. VnejAíkonec kotvy již nebrání pohybu pák 34, 35 (obr. 13, poloha a/ shoEeno na KOstro"),

nosný hák "Ostrá-Slepá" 32 je siloupruUny 37 dden v uzamcené poloze. Krouhk drátO UVP-IS
zdstane v zámku a puma je shozena na "Ostro".

Ffi shozu pum Da "Slepo" není privedeno napetí do cívkyelektromagnetu a kotva, tlace-

ná silou pružiny, se dostává do mechanického spojení se trmenem 34 (obr. 13, poloha bl sho-

zeno na "Slepá") pákového systému.

Tf-men, usmernen diskem kotvy, odrazí táhlo 33 vpravo, táhlo 33 pootocí páku "Ostrá-
-Slepá" 32 kolem její osy, pritom prekonává sílu pru!iny 37 táto páky. ZÚlek "Ostrá-Slepá"
8e odemykli. krou!ek drátOUVP-IS vypadne z výfoezq a puma je shozena na "Slepo".

",I.
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4. Letecké odpalovací z~ízení APU-3S (APU-IJMl)

Letecké odpalovací safísení APU-3S je urceno k saveAovéní a edpalevéní eameaav'decí

rakety R-3S s letounu.

Z~ladní ~daje APU-3S

-1. Síla, kterou musí raketa pf.konat, aby opustila

odpalovací s~íz8ní (síla k otevfení západ~) . . .

tr'1oo jlrOQ;J
. . 4119~392'""B

(420 kp ;:.0 kp)

2. Síla, je! je potfebná. k ustf'i!ení spoje SR-20D (spoj (.!uoif~)
musí btt ustfUen po dplnémotevfenístavecízápadky). 2942 ;:245B

(JOO kp ;:25 kp)

. . . . . 8826B a! 14-710B
(900 kp a! 1500 ~pJ

IDB ebe závesná oka/

3. Síla, kterou je APU-3S pfita!ene k závesníku

4. Hmotnost APU-3S spolu s EPU-13TBl . . . . . . . . . . . 20 ;:1kg

K,2nBtrukc.

Letecké odpalovací zarízení APU-3S (obr. 14)

fild, plechd a vlo!ek. Spodní profil no~íku tvorí

ré se umis{ují závesná vedení rakety. ~i odpálení
nosníku.

tvorí nosník 27, jenž je snýtován s pro-

vedení 56 a má podélnou drá~ku, do kte-

vedení rakety kloule ve vodicí drážce

V pfední cásti nosníku je na ose 3 kloubove upevnen aerodynamickt kryt 1. Aerodynamic-

kt kryt je na noeníku upevnen dvema deskami 30 aerodynamického krytu a dvema osami 33. je!

jsou v nosníku. Desky mají otvory s vtfezy a osy mají dis~y. Osy jsou mezi sebou spojené

pouzdrem a jsou zakolíkované, takže tvorí jediný uzel. Tento uzel je v nosníku držen pod-

lo!kami, je~ jsou prinýtované ke stenám nosníku, uzel se mdže otácet. Disky os 33 jsou

umístené proti vtrezdm" desek 30.

Konce 08 33, jež vycnívají ze sten nosníku, mají etyrhranný profil pro klíc, kter.fm

jsou osy, spolecne s pouzdrem,otácené pf! ode~kúí aerodynamického krytu. Otácení os 33 je

omezeno dorazem "31, jenž je pfivaren k pouzdru. Pfi zajiAtené poloze aerodynamického krytu

se doraz 31 opírá o konzolu 2 nosníku a když je aerodynamický kryt otevren, opírá se doraz

31 o stenu konzoly. Samovolnému otevrení aerodynamického krytu (pootocení os 33) brání pru-

~ina 32, jejiž jeden konec je upevnen v oku pouzdra a druht konec je upevnen v otvoru oka

prepážky nosníku.

Smer otácení os 33, pfi otevírání aerodynamického krytu, je naznacen eipkami, jež jsou

na bocních stenách nosníku, nad ctyrhrannými hlavicemi os 33. Zajietená poloha aerodynamic-

kého krytu je oznacena ryskami' na osách 33 a na podložkách. Pfi zajiAtené poloze aerodyna-

mického krytu musejí btt rysky sesouhlasené. ,Pod ryskami podložek jsou na bocních stenách

nosníku 27 eipky s nápisem "Uzamcen" (Zakryt). Rysky a Aipky jsou znaceny cerveným emailem.

V pfední cásti nosníku je konzola 2, jež slouží k upevnení kolíkového spoje ŠRM-20 (28:

ktertm se elektrickt obvod APU-3S pfipojuje k elektrickým obvoddm rakety pfes strižný spoj.

Zde je také kloubove upevnená konzola 29, v jejíž bocních stenách jsou destickové západky.

Temite z4padkami se konzola opírá o strižný spoj rakety. Když se raketa pohybuje ve vedení,

opírá se vystupující cást spoje o omezovací.desticku, jež je upevnená v prední cásti konzo-

ly, ustríhne se a zasune se za obrysy ústrojí APU-3S.

K hornimu profilu nosníku jsou upevnené dva dorazy: pfední 6 a zadní 9, jež brání po-
hybu APU-3S na závesníku a pfejímají pretížení, jež pdsobí na odpalovací zarízení behem le-
tu.

I
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Obr. 14. Letecké odpalovací z8~izeni APU-3S

1 - p~edni aerodynamický kryt; 2 - konzola pro upevn~ni kolíkového spoje ŠRM20; 3 - esa pro upevnení p~edního aerodynamickéhokrytu;
4 - vypínac VK-91; 5 - pojistnýkolíks praporkemj6 - ~ední doraz; 7 - ko1ík.v! spej 2RM42B30Š2Vl; 8 - závesné oko; 9 - zadní do-
raz; 10 - p~epážka; 11 - elektrické spouštecí ústrojí EPU-13TB1; 12 - potah; 13 - deska antivibrátoru; 14 - ko1íkový spoj 2RM27KP24RlVl;
15 - zadní aerodynamickýkryt; 16 - pružina; 17 - deska zadního antivibrátoru; 18 - tyc; 19 - podlQžka; 20 - tocítko dorazu; 21 - kon-
zola dorazu; 22 - kolík;23 - OS8; 24 ~ osa; 25 - svorkovnice; 26 - táhle;27 - nosník; 28 - kolíkový spoj ŠRM20; 29 - konzola;
30 - deskyj31 - doraz; 32 - pružina; 33 - osa; 34 - cepj 35 -kladicka; 36 - zadní nálitek; 37 - p~írubaj 38 - pružinaj 39 - pružina;
40 - kulová podložka; 41 - kontakty; 42 - deska p~edního antivibrátorUj 43 - esa; 44 - táhloj 45 - pružina; 46 - osaj 47 - páka;
48 - šroub; 49 - západkaj50 - šroub; 51 - páka;52 - pružina; 53 - pouzdro; 54 - matice; 55 ~ pojistná maticej 56 - vedeníj 57 - ka-

belj 58 - objímka; 59 - konzola; .60 - páka; 61 - pružina
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Ve s~~ední cásti nosníku je umístená stavecí západka 49, jež drží raketu na odpalova-

cím zarízení. Západka má dva kontakty 41, jeden je v obvodu pyrotechnických zažehovac~ moto-

ru a druhý druhý v obvodu zážehu termobaterie nekontaktního optického zapalovace.

Teleso západky má zdola dva výstupky a jeden výstupek v zadní cásti. Spodní p~ední

výstupek slouží k- opevnení kladicky 35, která zabezpecuje konstantní pOsobení síly. kterou

musí raket~ ~ekonat k tomu, aby mohla opustit odpalovací,za~ízení pri odpálení.

Spodní zadní výstupek 36 tvo~í ~mezovac pro vodicí záves rakety, západka je o~á1ným

vý~ezem telesa nasunuta na osu 43, jež je upevnená v bocních stenách nosníku. V horní cásti

telesa západky je kuželový otvor pro umístení kulové podložky 40. Do základny podložky se

opírají dve pružiny 38 a 39. jež zabezpecují sílu 4119 ~392 N (420 ~40 kp), která J.
nutná k ote~ení západky.

Tato síla se setizuje otácením príruby 37. která st1acuje pružiny 38 a 39. ~írubu je
treba otácet klícem.

. Aby nedoe10 k otevrení západky a k vypadnutí rakety vzad, je západka opat~ená dvoura-

mennou pákou 51, která dvema výstupky jednoho ramena tlací na výstupky desky ~edních anti-

vibrátorO 42 a eroubem 50. jenž je zaeroubován v druhém ramenu páky, tlací na teleso západ-

ky. Na páce 51 je ze dvou stran, ryska a na výstupcích desek antivibrátorO jsou dve rysky;
poloha rysek páky mezi ryskami desek predních antivibrátorO znamená, že je raketa zcela

uzamcena západkou. Poloha rysek se kontroluje otvory v bocních stenách nosníku, které se

zakrývají zás1epkami z plastické hmoty.

,V nosníku jsou ctyri antivibrátory (dva prední a dva zadní), jež slouží k odstranení

vOlí mezi nosníkem a vedením rakety. Desky 17 zadních antivibrátorO jsou umístené v deskách

13. které jsou ~ieroubované erouby k bocním stenám nosníku. Každá deska má dve eikmé ovál-

né drážky. po kterých klouzají výstupky desek 17. Desky 42 predních antivibrátorO jsou upev-

nené stejným zpOsobem a mají kulové drážky, do kterých zapadají hlavice táhe1 44.

Mezi deskami 17 zadního antivibrátoru je upevnen cep, na který se navléká konec pru-

žiny 16 a oko serizovacího táhla 26. Táhlo 26 spojuje zadní a ~ední antivibrátorymezi se-

bou, nebotjehodruhýkonecje provedenve tvaruoka a ~ipojuje se k oku páky47. Ke stej-

nému oku páky 47 jsou oválnými otvory pripevnená táhla 44 s kulov~mi hlavicemi. Do otvorO

volných koncO techto táhe1 jsou navlecené konce pružin 45. jejich druhý konec je upevn~n na
cepu, který je v nosníku.

Když vznikne vOle mezi vedením rakety a vedením 56 premístí pružina 16 pohyblivé des-

ky 17 zadních antivibrátorO. Desky ~edních antivibrátorO, jež jsou spojené táh1em 26 s des-
kami zadních antivibrátorO, se taktéž premísteJí a dojde k zaklínenívedení rakety ve vedení
nosníku.

Ke snímání rakety s odpalovacího za~ízení APU-3S slou~í páka 47, jež se pootácí klí-

cem nasazeným na ctyrhrannou hlavici os 46. Páka 47 má dve ramena a dve oka, jež jsou ~i- I
va~ené k pouzdru, které je dvema kolíky upevnené na osách 46 se ctyrhrannými hlavicemi. Hor-

]
ní rameno páky 47 se šroubem 48 slouží k dotlacení západky do uzavrené polohy pootocením

hlavic os 46,klícem proti smeru chodu hodinových rucicek.

Pti pootocení páky 47 ve smeru chodu hodinových rucicek se zacnou pohybovat táhla 44,
jež jsou s ní spojená oky a tlací svými kulovými hlavicemi na desky 42 p~edních antivibrá-

toró. Desky se pohybují v oválných drážkách. vysunou svoje výstupky z ramena páky 51 a

uvolnují ~ední západku. Soucasne se pohybuje i táhlo 26, které je jedním koncem spojeno

s oky páky 47 a druhým s deskami 17 zadních antivibrátorO.Desky 17 p~itom svými výstupky

klouzají v Aikmých drážkách desek 13 smerem nahoru a vysouvají se z podélné drážky nosníku,

pritom uvolnují zadní vedení rakety. ~i daleím ~otácení páky 47 ve smeru pohybu hodino-

vých rucicek jej! spodní rameno. jež se opírá o výstupek západky 49, zvedá zadní cást. zá-

padky 49 a uvolnuje vedení. nosníku k prOchodu predního vedení rakety vzad. ~i snímání ra-

kety 8 odpalovaciho zarízení APU-JS. je t~eba nejprve raketu posunout vzad {proti smeru letu)

]
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na doraz omezovace a vysunout vodicí závesy rakety z vedení odpalovacího zarízení (z otvo-

rd v nosníku).

Kdy~ je raketa sejmuta z odpalovacího zarízení tak se západka 49, pohyblivé desky an-

tivibrátoró a páky 47 a 51 vlivem pósobení pružin 16, 45 a 52 vracejí do výchozí polohy.

Odpalovací zarízení se zavešuje na krídlový závesník dvema závesnými oky 8,

upevnená !rouby v pouzdrech 53. Na spodní konec ok jsou na§roubované matice 54 se

vacími maticemi 55. Po zave!ení odpalovacího zarízení na zámek závesníku je treba

ci ~arízení pritáhnout momentovým klícem k závesníku, k tomu je treba od!roubovat

ci matici 55 a momentový klíc nasunout na matici 54.

Aby se zabránilo náhodnému odpálení rakety na zemi je v závesníku koncový vypínac 4,

do kterého se zasouvá pozemní zaji!tovadlo a praporkem. Vypínac je namontován v telese nos-

níku pred západkou. Pred zave!ováním rakety musí být pozemní zajietovadlo s praporkem zasu-

nuto do otvoru nosníku, v dOsledku toho se rozpojejí obvody p,yrotechnických zažehovacO moto-

ru a baterie nekontaktního optického zapalovace. Pred letem letounu je treba pozemní zajiAto-

vadlo vyjmout, v dOsledlcu t.oho se J:ontakty vypínace sepnou a pripran obvody k odp'lení. Na

stsjném praporku je upevnen kolík 34, který slouží k zajištení západky ve zvednuté poloze,

aby bylo možné zavesit raketu. Po zaveAení rakety na odpalovací zarízení se kolík vyjímá,

západka musí být pritom nastavená do uzamcené polohy. Na bocních stlnách nosníku, proti za-

jiAtovadlu 5, je cervený nápis "Pred letem zajUtovadlo vyjmout" (Pred vyletem ceku vynut)

a proti kolíku 34 je nápis "Po zave Aen! kolík vy jmout" (Posle podvesky §tyr vynut).

jež jsou

zajieto-

odpalova-

zajUtova-

V zadní cásti nosníku je upevneno elektrické spouštecí zarízení EPU-13TBl (11). K upev-

n~ní EPU-13TBl slouží prepažka 10, do jejíž otvoró jsou zasunuty kolíky telesa EPU-13TB1.

pfepá~ka je upevnená k bocním stenám rtosníku.Ze zadní strany je zarážka. Zarážka se skl'dá

z lité konzoly 21, která je upevnena v nosníku na splo§telé ose 23. Krome toho jsou v nálit-

cích konzoly umístené odpružené osy 24, jejichž vystupující konce zapadají do drážek v boc-

ních stenách nosníku. Osy jsou upevnené v nálitcích kolíky 22.

V telese je za§roubována tyc 18, na jejímž zesíleném konci je drážka pro kolík tele-

sa Ero-13TB1. Na druhém konci tyce je kolíkem upevneno tocítko 20. Na tyci je naAroubovaná

zajietovací podložka 19.

K vyjmutíEPU-13TBlz odpalovacího zaHzení je treba odAroubovat podložku 19, zaslacit

na vystupujícíkolíky 22, sejmout pružiny os 24 (osy se zasunou do nálitkó), vytáhnout osy

zarážky z otvorO a odklopit zarážku. Elektrické spouštecí zarízení EPU-13TBl je shora zak-

ryto krytem 12 a ze zadní strany, zadním aerodynamickÝm krytem 15. Zadní ae'rodynamický kryt
je k nosníku priAroubován šrouby.

Pro pripojení nosníku k palubní síti stíhacího letounu je na nem upevnen kolíkový

spoj 2~42B)0Š2Vl (7). Elektrická instalace odpalovacího zarízení je provedena vodici BPVL,
jež jsou spojené do kabelu57. Kabel je ukoncen kolíkovým spojem 2RM27KPN24G1Vl, jehož
prostrednictvím je kabel pripojen k EPU-1JTBl a kolíkovým spojem ŠRM-20 (28), jenž slouží

propripojeníAPU-JS pres speciální kabelke sti'-ižnému spoji rakety. Kabel je upevnen v nos-
níku odpalovacího zarizení objímkami 58.

~. Vnejší kridlový záve~ník BDZ-60-21R

Vnejší krídlové závesn*y(obr. 15) jsou soumerne umístené pod pravým a levým krídlem

letounu, ve vzdálenosti2575 mm od roviny soumernosti letounu.

VnejAí k~ídlový závesnik je urcen k zavešení jedné z techto záteží:

- jedné rakety R-3S (pomocí odpalovacího za~ízení APU-)S)j
- jedné rakety RS-2US (pomocí odpalovacího zarízení APU-7D)j

- jednoho raketového bloku UB-16-57U pro 16 nerízených raket S-5M nebo

- jedné nerízené rakety S-24 (pomocí odpalovacího za~izení APU-7D)j

- jedné pumy o hmotnosti od 50 do 100 kg. I

S-5Kj
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Obr. l5.K~dloYý závesník BDZ-60-21R
1- p~ední aerodynsmický kryt; 2- montální otvor predního aerodynamick~ho krytu; "3- prední MPI;
4- tesnlcí protili 5- delen~ pouzdro; 6- krídloYý uzel; 7- montážní otvor; 8- matice; 9- nákru-
žek matice; 10- prední svorník; 11- eroub; 12- litý nosník; 13- blok miniatu~!ho vypínace;
14- spoj zámku DZ-57D; 15- stykový spoj závesní ku; 16- delen~ pouzdro; 17- kr1dlový uzel;
18- montážní otvor; 19- pojistná matice; 20- matice; 21- zadní svorník; 22- Aroub; 23- zadní
aerodyn~ický kryt; 24- odpor; 25- montážní otvor pro prístup k zadnímu MPI; 26- zadní MPI;
27- kompenzacní profil; 28- sefizovací eroub; 29- zadní uzel; 3O-nosn~ háky zámkuDZ-57D;
31- vzletový elektrický spoj; 32- vidlice; 33- osa vidlice; 34- pružina; 35- prední doraz;
36- montáŽní otvor; 37- serizovací matice; 38- telo zarážky; 39- serizovací pouzdru; 41- po-
jistná matice; 42- cást predního dorazu závesní ku; 43- zadníuzel; 44- zadní doraz (malá
základna); 45- cást zadního dorazu závesníku; 46- zarážka zadního dorazu; 47- zarážka prední-
ho dorazu; 48- prední doraz (velká základna); 49- aerodynamický kryt predního dorazu; 50- cást
predního dorazu záY~sníku; 51- aerodynamický kryt zadního dorazu; 52- zadní doraz (velká základ-
l'1a)j53- cástzadního dora~u závesníku; 54- gumová objímka.
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Místo vnejeích kfídlových závesníkd mohou být zaveeené p,ylony ~ídavných palivových

n'dr!í.

Vnejeí krídlový závesník BDZ-60-21R je konstrukcne upraveným vnitrním závesníkem

~-60-2lD. dprava spocívá v tom, le je treba závesník upevnovat na krídlo v mistech, kde

j, malá sila pro~ilu krídla a dále v zabezpecení vzájemné zamenitelnosti závesníku a krídlo-

vého pylonu ~ídavné pa1ivové nádrle.

K zakrytí mezery mezi horním povrchem nosníku závesníku a potahem krídla, je Da závis-

ník namontovánkompeDzacní pro~il 27 ve tvaru pro~ild a lll1elníkd,ke kterým jsou prinýtova-

né tesnicíprofily, pritlacené vlolkami. Tesnicí profily se skládají z pÓrové ~ kruhové-

ho ~ezu, která je polepená povlakem z tkaniny ACHKR a z~bezpecují tesné priléhání záves-
níku k potahu krídla, po celém obvodu závesníku, pri jeho lIontáli.Kompenzacní profil je
k telesupri§roubován a ~inýtován.

Konstrukce predního 10 a zadního 21 svorníkd je stejná, jako svorníkd vnitrního záves-

níku, presto veak jsou upravené tak, aby nebyla molná vzájemná zamenitelnost se svorníky

vnitrního závesníku ani se svorníky p,ylonu prídavné palivové Dádrle. Vzájemae si edpovídají

pouze styková místa, tj. délka, lll1elskosení kulelu svorníku, válcová horní cást a delené

kroulky (peuzdra).

Koncovky svorníkd se upevnuji k nosníku závesníku stejným zpdsobem, jako u vnitrDích

dvesDíkd.

~i montáli závesníku Da krídlo se matice 8 predního svorníku zajie{uje eroubem, jehol

d~ík zapadá do jedné z Aesti drálek v cele matice 9.

Zajietení matice 20 zadního svof.íku je pom.cí zajie{ovací matice 19. Aby se zabráni-

l. peotácení delených pouzder 5 a 16, je de telesa sverníku zaeroubován kolík, jehol vystu-

pující konec zapadá do podélného otvoru pouzdra, jenl je nB protilehlé strane výrezu.

Celkovi se vaejAí krídlevý závesník odlieuje od vDitrního krídlového závesníku, tímto:

- ke spojeDí s palubní sítí letounu je závesník opatren malorozaerným kOlíkovým spojem

15, typu 2RIID45 (.vidlice), aa místo spoje ŠR55;

- elektrický ebved vDejAího krídlového záveaníku.aezabe~pecuje poulití vícezámkového
nosaíkového závesníku MBD-2-67U;

- v zadním aerodyaamlckém krytu závesníku aení re1é a koncový vypínac.

Zadní aerodynamický kryt 2) se skládá z potahu, ke kterélilUje prinýtovaná speciálDí

vlolka, jel má zdola drážku pro stabilizátor pumy. Ve spodní cásti je k potahu prinýtovaná

p~epálka a shora je upevaen tesnicí profil.

Uprostred aerodynamického krytu je prinýtovaná konzola, jel slouží k prdchodu kuli~ek

MPI s kabelem. V horní cásti aerodynaaického krytu je pomocí kotevníeh matic upevnená konzo-

la pro dva mechanis~ pro vysílání illpulsd (MPI) 26. Zprava a zleva aerodynamického krytu

je otvor pro ~ístupk MP! (25). Otvory se zakrývají kryty a uzamykají zámky.

6. Ovládací systém rízené raketové výzbroje-1~t.~u

Ovládací systém raketové výzbroje je elektrický, jenl umolnuje Dapájení, odpálení a

kontrolu jak samonavádecích raket R-)S, tak také rízených raket RS-2US.

Systém raketové výzbroje letounu umolnuje soucasné zavelení ctyr raket R-)S nebo R5-

-2US a taktéž kombinované zaveeení raket: 2 rakety R-)S a 2 rakety RS-2US.

Ovláda~í systém s&monavádecích raket R~JS

Ovládací. systém samonavádecích raket R-)S je napájen z palubní síte le~ounu stejmoamer-
. I

ným proudemo napetí27 V a stf>ídavým proudem o napetí 115 V, 400 Hz, z generátoru 500-8.
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Elektrický obvod zabezpecuje zapnutí obvodO ohfevu, žhavení a odpálení raket, blokov4-

ní odpálení polohou podvozku, možnost odpálení raket po jedné nebo salvou (po dvou), signa-

lizaci zave!ení raket na letounu a takt'ž automatické (pro dve rakety vnitrní nebo vn~j!í)

prepnutí obvodu zvukového signálu vysílaného druhou raketou a prípravu obvodu k jejímuodpá-

lení, po odpálení první rakety, anU by bylo treba prepínání prepínace variant odpálení do

príslu!né polohy. ~epnutí obvodO odpálení z vnitrních na vnej!í a naopak, je treba provést

rucne.

Elektrický ovládací systém samonavádecích raket R-3S se skládá z techto cástí a zarí-

zení:

- ctyr elektrických spouAtecích zarízení EPU-13TBl, je! jsou uvnitr odpalovacích Za-

rízeních APU-3S (v zadní cásti, pod sniaatelntm aerodyaamickýa krytem);

- snímace pretí!ení MP-28AT;

- ovládacího zarízení - autoaatické jistice síte, prepínace, tlacítka a rel';

- svetelné signalizace (uvidomující a upozornujíCí, v podobe signálních žárovek a sig-

nálních tabe!).

Zarízení každé rakety je spojeno s palubními elektrickými obvody pomocí kolíkových spo-

nichž hlavní jsou:

- ~R-55, jenž spojuje krídlový závesník s krídlem letounu;

- 2RM42, jenž spojuje odpalovací zarízení APU-3S s krídlovým závesníkem;

- SR-20D, strižný dvaceti svorkový spoj rakety, jenž spojuje raketu s odpalovacím zarí-

jO, z

zením.

ElektricU spou!{ové zarízení EPU-lJTBl

EPU-13TBl je urceno k napáj.ní rakety v roli8a zaveeení, k urcení zachycení cíle hla-

vicí rakety a k signalizaci o tom pilotovi, k ure.ni pfi~..sti rakety k odpáloní a k za-

bezpe~8ní nozb~tných pr.~utí v okamžiku odpál.ní.

Principiální .l.ktric~' 8oh'.. EPU-IJTBl oe skládá z tecbto cástí (obr. 17):

- aap63ecíbo bloku;

- zesilovace zVUkového aignálu;

- indikátoru V8tUPU generátoru do retiau;

- propojovací aparatury, filtru v obvodu 25 V a omezovaoích odpor~.

Napájecí blok sloulí k pfo8eai strídavého napetí 115 V, 400 až 900 Hz na stejnosmer-

né napetí 180 V ~lO ~ a skládá se z transformátoru Tr-l, usaernovacího mostu, sloleného z d~od

Dl al D4 a filtru, jenž se skládá z kondenzátorO C6, 08 a tlumivky T1-1.

Stejnosmerné napetí 180 V je poulito k napájení anodov!ch obvodO infracervené samona-

vádecí hlavice a zesilovace zvukového signálu, jenž je v EPU-13TBl a taktéž k napájení obvo-

du nulování kormidel. Obvody Ihavení elektronek zesilovace zvukového signálu jsou napájeny

napetím 6,3 V, které je snímáno se speciálního vinutí transformátoru Tr-l.

Zesilovac zvukového signálu je slolen s elektronek 6K4P-Je (El) a 6N1P-Je (E2). Na vstup

zesilovace je privádeno napetí zvUkového signálu "ZS" z infracervené samonavádecí hlavice ra-

kety.

~ed zachycením cile infracervenou samonavádeci hlavicí rakety je priváden do sluchá-

tek pilota §umov! signál, jež svedcí o provozuschopnosti systému. Napetí automatické regula-

ce zesílení (ARZ) je prit.m blízké nule.

Když se objeví cíl v zorném poli infracervené samonav'decí hlavice, objeví se záporné

napeti ARZ, které je tim vy!!í, cím men!í je vzdálenost k cili.

Napetí zvukového signálu, jel .je privádeno z infracervené samonavádecí hlavice rake-

ty, je velmi malé. Zv!!ení napetí zvUkového signálu je provedeno dvoustupnovtm zesilovacem,
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který je slohn z pentody 6K4P-Je (El) a triody6NlP-Je (pravá polovina elektronky E2). Ze-
sílený zvukový signál je z anodová zátUe R7, pravá poloviny elektronky E2t veden pi"es pa-
lubní ovládací elektrický obvod raket na vstup rádiová stanice a dále do sluchátek pilota.

Ke.zvýeení. kontrastu mezi eumovým signálem a signálem zachycenicile samoaavédeci hla-
vicí rakety (zvukovým signálem) je použit obvod, jenž umožnuje automatické zvyeováni koefi-
cientu zesileni s objevenim se zvukového signálu. Tento obvod se skládá ze zesilovace stej-
aonerného proudu (zesilovace napetiARZ), který je složen z levé poloviny elektronky E2.

Modový obvod této elektronky je spojen se stinici mi"ižkou elektronky El - zesilovace zvu-
kového signálu.

Kdy! se objevi napeti ARZ, privfo se levá polovina elektronky E2, v dOsledku toho
se napetí. na anodové záteU R6 této elektronky a na stin1ei mi"i!ce elektronky El zvýU. Zvý-
§ené aapeti na stinici mi"i!ce elektronky EI mé za následek zvýeeni koeficientu zesileni zesi-
lovace zvukového signálu.

Indikátor vstupu generátoru do režimu slouži k urceni pfipravenosti k odpáleni a k ov-

l'dáAí relá K2, je! pfepin' napeti +27 V do obvodu p,yrotechnických za!ehovacO a ohrevu bate-

rie aekontaktniho optického zapalovace a taktéž k odpojeni aapeti +180 V a +25 V.

Do obvodu indikátoru n'leži dioda D5, relé Kl, odpor ~ a kondenzátor 07.

Relá Kl, jehož spinaci kontakty jsou v obvodu vinuti relé K2, spin' , kdy! aapeti tur-
bogener4toru rakety (pf'i napájeni z palubni site obvodO 180 V a 25 V v režimu nulevéni pf-es

EPU-13TBl) dosáhne hodnotu 140 ~10 V (v libovolných podminkách použiti rakety), jež je dos-
tacují.cí. k napájení. rakety pfi sUlostatném letu (po odpáleni).

Odpor Rl je urcen k sei"izováni ftodnoty napetí. pro sepnuti relé Kl.

Dioda D5 je urcena k usmerneni sti"í.davého proudu a kondenzátor 07 slouží. k filtrování.
usJReraeného napetí.

Snfaac pfetižení MP-28AT

Snímac pfetí!eni MP-28AT (obr. 16) tvoi"ídvoustupftový signalizátor, jenž je urcen k zap-
nutí svetelné signalizace pretíteni (!'rov~a "Signál pf'etí.!ení."/Sigaal. peregruzki/), jež
u~zornuje pilota o tom, že Y daaémrežimuLetunelzeraketyodpálita že je ti"ebasnížit

phtílení.. Ve výek'ch do 14 000 II je odpále.di rllket povoleno pH .&ximaUni. pfeUhní 2,
vevýAkách.nad14 000 m je povoleno edpáleni raket pfi .aximálním pretížení,l,6.

Stupne snímace se pi"ep1najiautomaticky pomocí.snimace výeky VCD-30-2l radiolokátoru
8 relé pro pi"epnuti signálu pi"etižení.

Zai"ízení pre ovlédáai a signalizaci

Rozmísteaí 8Ylá..eí.ho zafízení a signalizacni~h !árovek ovládacího systému samonaváde-
cích raket je na obr. 68, 69, 70.

Na pravém pfedním elektrickém etitku jsou:

-vypinac VG-15k-2s "Ohi"ev SS, K-5" (poz. 6P na elektrické schématu). Pi"es n~~j je vede-
no napetí palubní síte na termoregulátor a ohi"ívací telesa prachového akumulátoru tlaku (PAD)

PH dosažení horní hranice teploty ohrevu, rozepnou se kontakty termoregulátoru a ohi"ev PAD

je prerueen.

Pi"ivod napetí na ohrívací te~esa raket je blokován pomocí relé pro odpojeni spoti"ebi-

cO s velkým pi"íkonem,.to,znamená, že je ohi"ev mo!'ný pouze pri pripojení pozemního zdroje elek-
trického napájení nebo když pracuje generátor stejnosmerného napetí.

- AZS-IO"Napájenizáteže1-2, UB, MED" (poz. 7P? Pi"es tento automatický jistic síte
je privedeno napetí palubní sítena vinutí reléRel a Re2 (relé zaveeení v APR-155) pro auto-

/.
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Obr. 16. 8nimac pretížení MP-28AT

1 - závaží s medeným pouzdrem; 2 - listové pružiny; 3 - konzola; 4 - teleso snímace; 5 - kolek-
torpretíženi Pl; 6 - bežce; 7 - doraz; 8 - krytka; 9 - zarážka; 10 - zátka; 11 - šrouby pro
u~vneni krytky; 12 - lóžko pro uložení zarážky; 13 - kolektor pretížení; 7P - automatický jis-
t1c síte záteže 1-2,ua, MSD; 22P - automatický jistic síte signalizace zavešení záteže;
34P signálni ~árovka pretížení; 35P,- relé signalizace pretdžení podle výšky; 40P - relé signa-
lizace pretížení; 72P - relé pro spuštení menicu; 268 - relé pro kontrolu signálnich žárovek; ,

l8E - relé pro odpojeni Týkonných spotrebicu
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.atické pfepnutí zvukového signálu a prípravy signálu odpálení pro druhou raketu na vnitrní

elektrické spouštecí zarízení EPU-13TBl a pfes ne na žhavicí obvody hlavic samonavádecích

r~et zavešených na vnitrních APU-3S a automatické zapnutí a vypnutí napájení raket R-JS

strídavým nape tím.

Prívod napájení jak stejnosmerným. tak také s~rídavým napetím je blokován pomocí relé

(18E) pro odpojení spotrebiM. s velkým pfíkonem.

- AZS-10 "Napájeni záte!e 3-4" (2P). Pres tento automatický jistic síte je vedeno na-

~ti palubní síte na vinutí relé 28P a 29P signalizace zavešeni~aket na vnejších odpalova-
cích zarízeních a automatického zapnutí a vypnutí napájení strídavým napetím raket R-J,S. na
vinutí relé Rel a Re2 (presrelé 61P pro prepínáníz vnitrních zátUí na vnejší.).na vnejší

elektrickáspouštecí zarízení EPU-1JTBl 'a pres ne na žhavicí obvody hlavic samonavádecích

ruet R-3S. je! jsou zavešené na vnejších odpalovacích zarízen~ch. Prívod napetí je blokován

~mocí relé (33E) pro odpojeníspotrebicds velkýmpfíkonem;
- AZS-10 "Odpálení SS, K-5. RS. S-24 (lP). Pres tento automatický jistic síte je pro-

vedeno napájení obvodd raket R-3S. RS-2US a nerízených raket;

- automatický jistic síte "Rádio" (3R), na schématu není uveden.

Rádiová stanice musí být zapnuta, aby bylo možná odposlouchat zvukový

cení cíle samonavádeci hlavicí rakety;

- AZS-5"Zamerovac"(94P) pro napájení zamef'ovace ASP napetím +27 V;
- AZS-5 "FKP" (8K) pro napájení fotografických kontrolních prístrojd

napetím +27 V.

Na pravém zadním elektrickém š~ítku jsou:

- AZS-5"Tlacítko strelby" (45P). Pres tento automatickýjistic síte je vedeno napetí

palubní síte do obvodu bojového tlacítka (13P), na vinutí relé 9K pro zapnutí ~ vinutí

relé l4P casového zpoždení (o 0,5 s). spouštecího relé po uvolnení bojového tlacítka;

- AZS-15"Nouzovýshoz pum, HS, APU. Nouzové odpálení SS" (2 3P). Pres tento automatic-

ký jistic síte je provedeno napájení obvodd nouzového odpálení raket a nouzového shozu záte-

!e (~i stlacení príslušných nouzových tlacítek);

- AZS-10(61]0. Pres tento automatický jistic síte je provedeno napájení radiolokáto-

signál o !zaehy-

PAU-473 a SŠ-45

ru;

- AZS-5"Signalizace záteže" (22P). Pres tento automatický jistic síte je provedeno

napájenísignálních žárovek zavešení raket na tablu 22S a vinutí rel~ 42P, 4JP pro signali-
zacizavešení raket na odpalovacích zarízeních;

- AZS-5 "Ovládání SS; K-5" (20P). Pres tento automatický jistic síte je provedeno na-

.pájeníobvodd pro ovládání odpálen{ raket. obvodd pro prepnutí odpáleníraket z vnitrních

navnejšía obvodd automatickéhopfepnutí odpálení na druhou raketu po odpálení první.,

Na pravém vodorovném elektrickémštítkuje:

- AZS-5 "Generátor IV letištnízdroj" (45E). Pri zapnutí tohoto automatického jistice
síte zácne generátorSGO-Sdodávatnapetí115 V, 400 až 900 Hz pronapájeníradiolokátoru
a raket.

Na levém elektrickém, štítku je:

-reostat s nápisem "Zachycení-Gr-T" (39P). SloUŽí k serizování hlasitosti zvukového

signálu.jenž je priváden do sluchátek pilota ze samonavádecí hlavice raket.

Na levé spodní cásti prístrojové desky je:

- cervená signální žárovka "Signál pretížení" (34P). SloUŽí k signalizaci, !e pretí!e-

ní ~evýšilo pfípustnou hodnotu pro odpálení raket.

Na stredním štítku pod pfístrojovou deskou jsou:

- ctyri zelené signální žárovky. v tablu T-10U2 (?2S): '~avešená l.vnitrní", "Zavešená
2 vnitrní", "Zavešená 3 vnejší", "Zavešená 4 vnejší". Tyto signální žárovky signalizují za-
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vešení raket. na odpalovacích z~ízeních. Kdy! rakety opustí odpalovací z~ízení signální

žárovky zhasnou.

Tyto signální žárovky jsou taktéž poulité pro signalizaci zavešení záte!e na zámcích

závesníkd.

- tlacítko "Nouzové odpálení SS" ()aP). Sloulí k prívodu napeU 27 V k pyrotechnickým

za!ehovac-om prachových reaktivních motord všech ctyr raket. Pri stlacení tlacítk~ jsou ra-

kety odpálené z odpalovacích zarízen1 jako nerízené.

Na pravé strane prístrojové desky jsou:

- dve tlacítka "Nouzový shoz záte!e", "Vnejší-Vnitrní" (24P, 27P). Tlacítka sloužejí

k prívodu napetí 27 V do elektromagnetickýchspou!tecíCh mechanism6 zámk6 závesníkd. Pri

stlacení tlacítka jsou se závesníkd shozena odpalovací zarízení i s raketami (nebo bez nich).

Na levém horním štítku jsou:

- prepínac druhu zbrane (druhu cinnosti) "SS, K-5, S-24, RS, B" (19P). Prepínac zabez-

pecuje rozdílné ovládání zarízení výzbroje pri zavešení rdzných variant bojových prostredkd.

Pri poulití samonavádecich raket musí být prepínac v poloze "SS, K-5";

- prepínac PPG-15k "Vzduch-Zeme" (17P) odpojuje nekontaktní optický zapalovac pri

strelbe na pozemní cíl.

Na rídicí páce letounu jsou:

- bojové tlacítkO (13P). Slou!í pro odpálení samonavádecích raket a rízených raket,

pro strelbu nerízenými raketami a bombardování; .- tlacítkostrelby (197P). Tlacítko slou!í k ovládání strelby z kanónu GŠ-23.

Príprava samonavádecích raketR-3S k odpálení

Pro odpálení samonavádecích raket R-3S musejí být zapnuty tyto automatické jistice sí-

te:

- "Tlacítko strelby";- "Napájení ~áteže 1-2, UB, MED";- "Napájenízáte!e3-4";
- "Ovládání SS, K-5";

- "Odpálení SS, K-5, R3, S-24";

- "Signalizace záte!e";

- "Zamerovac";

.,."FKP";

.. "Nouzový shoz pum, RS, APU. Nouzové odpálení 3S".

Prepínac druhu zbrane "SS, K-5, S-24, RS, B" musí být v poloze "SS, K-5". Tyto automa-
tické jistice síte, 8 vyjímkou automatického jistice síte "Odpálení SS, K-5, HS, S-24" se za-

pínají na zemi. Automatický:jistic síte "Odpálení SS, K-5, RS, 5-24" se zapíná po vzletu le-
tounu.

Vypínac "Ohrev SS, K-5 musí být zapnut.

Krome tOho, musejí být pro cianost radiolokátoru RP-21 zapnuty príslušné automatické

jistice síte a prepínace. Aby byl umožnen poslech zvukového signálu o zachycení cíle, je!

je veden ze samonavádecích hlavic raket, musí být zapnut automatický jistic síte "Rádio".

Prepínace "B-S", "NO-aS",na hlave zamerovace, musejíbýt prepnutyv polohách"S" a
"RS".

Prepínac "Gyro-SS" zamerovace musí být v poloze "SS".

Pri zavešených raketách musejí svítit všechny ctyri signální žárovky zavešení v tablu:

"Zavešená 1 vnitrní", "Zavešená 2 vnitrní", "Zavešená 3 vnejší", "Zavešená 4 vnejší".
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Pred odpálením raket je treba prepínac druhu zbrane prepnout do techto pracovních po-

loh:

- do polohy "SS, 1<-5 1", pri odpálení levé vnitrní rakety;
- do polohy" SS, K-52", pri od pálení pravé vni tŽ'ní rakety;

- do polohy"SS, 1<-5 3", pri odpálení levé vnejší rakety;-do polohy "SS, K-54", pri odpálení pravé vnejší rakety;-do polohy" SS, K-5 1-2", pf'i salvovém odpálení dvou vniti"ních raket;
- do polohy "SS, K-5 3-4", pf'i salvevéa ..pálení dvou vnejších raket.

V prípade odpalování raket s vniti"níchodpalovacích ~atízeních není treba,pro odpále-

ní první rakety, pro poslech zvukového signálu a prípravuk odpálenídruhé (vnitrní)rakety

pfepínat pf'epinac do polohy, je! odpovídá t.éto rakete,avšak k odpálení tretí rakety je tf'e-
ba pi'epínac prepnout do polohy, je! této rakete odpovídá.

Po odpálení tŽ'etí (vnejší) rakety není ti"eba,pro odposlech zvukového signálu a príp-

ravu k odpálení ctvrté (vnejší) rakety, pf'epínatprepínac do polohy,je! odpovídátéto rake-
te.

Opakované stlacení bojového tlacítka pro odpálení rakety provést pouze po odpálení

~ní rakety. DOba, za kterou opustí raketa odpalovací zarízení po stlacení bojového tlacít-

ka, je 0,5 a! 1 s. Tlacítko je treba dr!et stlacené minimálne 2 s.

Poradí odpálení raket za letu urcuje pilot a v závislosti na tom nastaví pf'epínac.

7. Navedení. zamírení a odpálení r~et

Nav~dení a zamírení ~epadového stíhacího letounu na cíl POmo~í

radi~lok~!2ru RP..21

Odpálení raket provést po navedení letounu, "zachycení" cíle infracervenou samcnaváde-

cíhlavicí rakety a dosa!ení povolené dálky odpálení.

Navedení stíhacího letounu na cíl po jeho vzletu se skládáze dv~u etap:

První eta~ - navedení stíhacího letounu pomocí pozemních prostredkn systému "Vozduch-l"

a palubní prijímací aparatury "Lazur" do prostoru možného zjištení cíle radiolokátorem RP-2l.

Behem celé doby navádení pf'epadového stíhacího letounu na cíl vysíl' pozemní aparatu-

ra letounu povely: výška, kurs a rychlost a taktéž jednorázové povely pro udání c:lld.

Tyto povely pf'ijímá palubní letounová stanice "Lazur" a 'zobrazují se na navigacne pi-

lotážních prístrojích letounu (ukazatelích kursu UKL, výšky VDI-JO, rychlosti KUSI-2500,

nulovém indikátoru jednorázových poveld IPL), jež jsou na prístrojové desce.

Povely výška, kurs a rychlost se indikují pohyblivými trojúhelníky na stupnicích prís-

lušných prístrojd a jednorázové povely se indikují svetelne na nulovém indikátoru IPL. Pi-

lot sesouhlasuje manévrem letounu a zmenou režimu letu rucky prístrojd s úvedenými trojú-

helníkya navede letoun do prostoru možného zjištení cíle radiolokátorem RP-2l.

DruháetaR! - navedení a zamírení pomocí radiolokátoru RP-2l.
I

Pri zjištení cíle radiolokátorem RP-2l se na stínítku jeho indikátoru objeví jasová

znacka cíle se svislými jasovými znackami, jež vyznacují polohu cíle vzhledem ke stíhacímu

letounu (ve výšce)/obr. 5J/.

Nulovou polohu v azimutu vzhledem k cíli zaujímá letoun tehdy, když bude znacka cí-

le na stínítku indikátoru v jedné rovi_e s body nulováho azimutu.

Pilot sleduje cíl na sínítku indikátoru a manévrem letounu v kursu a výšce navádí le-

toun na zji§tený cíl, pritom se snaží sesouhlasit strední znacku cíle 8 nulovým azimutem a

také o soucasná zobrazení znacek "nahore-dole" u vodorovné jasové znacky cíle.



.

- 40 -

~i sb1í!ení's cílem na vdá1enost menší než 10 km a navedení stíhacího letounu na cíl

tak, že se zobrazuje ~5 o v,azimutu a má svislá jasová znacky "nahore-dole". stlací pilot

tlacítko "Zachycení. tlumení". je! je na rídicí páce letounu, cím! prevádí radio1okátor

Z režimu prehledu do režimu zamerování.

V prípade zachycení a prechodu radiolokátoru do režimu zamerování se zmení charakter

zobrazování cíle na stínítku indikátoru. Objeví se umelé zobrazení cíle "Pticka" se svislý-

mi znackami skutecná dálky k cíli a prerušeními v krídlech.

Toto prerušení v merítku odpovídá prostoru povolené dálky odpálení raket.

rthiová poloze cí~e v prostoru odpovídá poloha stredu ume1áho zobrazení cíle a dálce

k cíli odpovídá vzdálenost od stredu znacky ke znacce dálky.

. Rakety je možná odpálit tehdy, kdy! se znacka dálky dostane do prostoru povoleného od-

pálení.

. Pilot pokracuje ve sb1i!ování a ana!í se o sesouhlasení znacek Skutecná dálky k cíli
s prostorem povoleného odpálení (prerušení v krídlech "Pticky"), pritom udržuje stred ume-

láho zobrazení cíle uvnitr malého kruhu stínítka indikátoru. V techto podmínkách zaujímá

pilot polohu. která je nezbytná k zachycení cíle infracervenou samonavádecí hlavicí rakety.

V okamžiku dosažení dálky k cíli. jež odpovídá mezní citlivosti samonavádecí hlavice,

dojde k zachycení cíle hlavicí, pilot je o tom informován zmenou tónu zvukového signálu ve .

sluchátcích.

Síla signálu se reguluje regulátorem hlasitosti "Gr.-T. Zachycení". jenž je na levém

pultu kabiny.

Rakety j~ povoleno odpálit pri pretíženích. jež neprevyšují 2 do výšky 14 000 m a 1,6

~ri letech nad 14 000 m. Zákaz odpálení z ddvodu pretížení je indikován rozsvícením,signá1-

ní žárovky "Signál pretížení".

Tedy. odpálení raket je povolená v tom prípade. jestliže je slyšet ve sluchátcích pi-

lota zvukový signál o zachycení cíle samonavádecí hlavicí rakety, na stínítku indikátoru ra-

diolokátoru jsou svislé znacky dálky k cíli v prostoru povolené dálky odpálení, není zákaz'

odpálení z ddvodu velkého pretí!ení a minimální rychlost prepadového stíhacího letounu je

0,8 M.

Po splnení všech vy jmenovaných podmínek pilot odpálí rakety.

Rakety odpálit étlacením bojováho tlacítka na rídicí páce letounu.

~i stlacení tlacítka je privedeno napetí na pyrotechnický za!ehovac plynováho generá-

toru tlaku (PAD).

-Soucasne se zapnutím PAD se odjistí koordinátor samonavádecí hlavice rakety a získá

vlastnosti sledovacího gyroskopu. Po vstupu generátoru rakety do režimu dojde k zážehu pra-.

chováho motoru a k zapnutí baterie ~ekontaktního optického zapalovace rakety.

Raketa opustí vedení APU-3S, pritom prestríhne kolíkový spoj 8 letí k cíli jako samo-

navádecí. Signální žárovka zavešení rakety (v tab1u nB stredním štítku) zhasne.

Když dosáhne prepadový stíhací letoun nebezpecné dálky k cíli, která je 1,35 ~O,2 km'

ve výšce. do 14 000 m a 1,95 =.°,2 km ve výšce nad 14 CCO m ,serozsvítí signální žárovka "O" .

(odpoutání) na ~ndikátoru radio1okátoru. ~itom je pilot povinen vyvést letoun ze ztece.

Jest1i!e nebyly rakety odpáleny pred dosažením nebezpecné dálky k cíli, je zakázáno

rakety. odpálit. nebot v opacném prípade by mohlo dojít k zasažení letounu strepinami jím

odpálené rakety.

Nouzové od Dálení :J:'~~t

Nouzove rakety R-3S odpálit stlacením tlacítka "Nouzové odpálení SS". Pri tom je pro-

pojeno napetí k pyrotechnickým zažehovacdm prachového motoru a elektrickému za!ehovaci ba-
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terie nekontaktního zapalovace všech ctyr raket R-3S. Rakety jsou odpélená z odpalovacích

zaÍ'Ízeníc.h jako nerízené. Signální žárovky zaveeení raket ("ZaveAená 1 vnitfoní", "Zavešená

2 vnitÍ'ní", "Zavešená 3 vnejší", "Zavešená 4 vnejU") v tablu na stfoedn:ím štítku zhasnou.
Obvodnouzového odpálení raket je blokován polohou pOdvozku.

NouzovÝ shoz odpalovacích zafoízení AFU-3S š raketami (nebo bez raket)

Nouzový shoz odpalovacích zafoízení APU-3S s raketami s vnejších a vnitfoních kfoídlových

závAsníkd se provádí oddelene, pomocí dvou tlacítek "Nouzový shoz záteže Vnejší-Vnitrní".
P~i stlacení tlacítek se odemknou zámky DZ-57D krídlových závesníkd a odpalovací zafoízení

s raketami (nebo bez nich) jsou shozena s letounu.. Zhasnou signální žárovky zavešení.

~innost obvodu signalizace zavešení raket
(obr. 18)

Pi"i zavešení všech ctyfo raket se pres svorky 12 kol:íkových spojd SR-20D, 2RM, ŠR-55

uzavírají záporné obvody vinutí relá 4P, l5P, 28P, 29P pro signalizaci zavešení raket na od-

~lovacích zarízeních; +27'Y je na vinutí techto relé propojeno z automatických jisticd sí-

te "Napájení záte!e 1-2, 00, MBD" (pro relé 4P, 15P) a "Napájení záteh 3-4" (pro relé 28P

a 29P).

K rozpojení obvodO jsou v kladném obvodu vinutí relé diody D-229Je (118P, 119P, 128P,

129P).

Relé 4P, l5P, 28P, 29P spínají ~ uzavírají obvody vinutí relé 42P a 43P tímto obvodem:

automatický jistic síte "Signalizace záteže", vinutí relé 42P, 43P, kontakty 11-12 relé 4P

a 15P (prorelé 42P) a kontakty11-12relé 28P a 29P (pro re],é 43P). Relé 42P a HP spínají
a zablokují se svými kontakty 8-9 a kontakty 2-3, 5-6 uzavírají záporné obvody signálníCh
žárovek zaveeení raket n& odpalovacích zafoízeních.

Signální žárovky "Zavešená 1 vnitrní", "Zaveeená 2 vnitrní", "Zaveeená 3 vnejU" a

"Zavešené 4 vneje!" svítí tímto obvodem: automatický jistic síte "Signalizace záteže", sig-

nální žárovky, kontakty 11-10 (8-7, 17-16, 14-13) relé 25S kontroly žárovek tabla; pro vnej-

ší zátež - kontakty 2-1 relé 72P a 13P,kontakty2-3 (5-6) relé 42P a 43P, svorky 12 záves-
níkd a APU-J3, záporný pÓl. Když jsou rakety zaveeené, žárovky svítí.

Za letu, pH odpáleníraket se roz pojují. záporné obvody signálníchžároveka Urovky
zhasnou.

Pro kontrolu stavu signálních žárovek, když není zavešená zátež a taktéž pro kontro-

lu stavu signální žárovky "Signalizace pfoetížení"(34P), je tfoebastlacit tlacítko na tablu

T-10U2nebo T4U2, pi"i zapnutém automatickém jistici síte "Kontrola žárovek, SORC". Y tomto

ptípadeje napetí palubní síte propojeno na vinutí relé 25S pi"esautomatický jistic síte

"Kontrolažárovek, SORC" a kontakty tlac:ítka tabla T-IOU2. Relé 25S sepne, uzavre obvody
kontroly všech žárovek, nezávadné žárovky se rozsítejí.

Obvod signalizace zavešení raket pracuje stejne pri zavešení raket R-3S, tak také pi"i
zavUení raket RS-2US.

Cinnost ~bvogu n~pájení raket (obr. 17)

Obvody ohf'evu, žhavení a také anodové obvody jsou blokované spotrebici s velkým prí-

konem, pomocí relé pro odpojení spotrebicO s velkým príkonem (lBE a 33E). Relé zapínají ob-

vody ohf'evu a žhavící obvody raket pouze v pi"ípade, kdy je k Palubní síti pi"ipojen dynamo-
spouštec nebo letištní zdroj elektrického napájení. -

Pi"Lzapnutí vypínace "Ohrev SS, K-5" (6P) a když je k palubní s~.ti pri,pojen dynamo-

spouetec nebo pozemní letištní zdroj elektrického napájení stejnosmerným napetím spínají
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rélé 57P a 58P obvodem: kladný pÓl spotrebic6 s velkým ~íkonem, vinutí relé 57P, 58P, v.ypí-

nac "Ohi"ev SS, K-5", záporný pÓl~ Relé 57P a 58P spínají a propojují +27 V k ohrívacím tele-

sWn prachového akumulátoru tlaku (PAD) raket tímto obvodem: ,

- pro vnitr'ní rakety: IP-15 "Ohrev 1-2" 49P, kontakty 2-), 5-6 relé 57P, svorky 27 spo.
jO závesníkd a APU-3S. svorky 7 strižných spojO raket a termoregulátor (viz schéma APU-)S

na obr. 17); ,

, - pro vnejší rakety: IP-15 "Ohf-ev3-4" 56P, kontakty 2-3, 5-6 relé 57P, svorky 27 spo-

jO vnejeich závesnik6 a APU-)S, svorky 7 strižných spoj'O.raket a termoregulátor.

Termoregulátor udržuje teplotu ohrevu prachové náplne PAD v rozmezí +10 oe až +30 oe.

Napájeni žhavicích a anodovýchobvodd s8monavádeci hlavice raket stejnosmerným proudem

o napetích +25 V a +180 V je provedeno z elektrického spouštecího zarízení EPU-13TB1, které

k tomuto ucelu využívá a mení napetí palubní síte +27 ,v a napetí 115 V, 400 až 900 Hz od ge-

nerátoru SOO-8 (50E).

Je tf-eba vedet, že ~i zavešení APU-3S jsou vinutí relé 51P, l6P pro rozdeleni obvod'O.

odpálení rízených a samonavádecích raket (uvedena na schématu odpálení); relé 62P, 53P, 89P,

l30P pro zapnutí napájení stf'ídavýJInapetím 36 V a stejnosmerným napetím 210 V pro i"izené

rakety bez záporného pÓlu a tedy jsou bez napetí. Krome toho, ~i zaveeeníAPU-)S se ~ea

svorku 12 odpalovacích zai":ízenípropojí záporný pÓl na relé 4P, l5P. 28P, 29P pro zapnutí na-
pájení raket (viz sta! "Signalizac~.

Pi"i zapnutí automatického jistice síte "Napájení záteže 1-2. ua, MBD" (7P) je 'propoje-
no napetí palubní síte do propojovací aparatury EPU-13TBl ak vnitrním raketám pfes svorku

10 spojO vnitrních závesník'O.a APU.

Pri zapnutí automatického jistice síte "Napájení záteže 3-4" (2P) je napetí palubní

síte +27 V propojeno k napájení propojovací aparatury EPU-l)TBl a k ,vnejším raketám ~es kon-

takty 2-3, 5-6 relé 33E spotrebicO s velkým ~íkonem ~es sv~rky 10 spojdvnejších záTesní-
kd a APU. '

Z druhé strany je napetí +27 Vod, automatického jistice síte "Napájení záteže 1-2, US,
MSD"vedeno na vinuti relé 4P, 15P pro zapnutí napájení vniti"ních raket strídavým proudem

o napetí115 V. 400 až 900 Hz z generátoru SOO-8 a od automatického jistice síte "Napájení
záteže 3-4" na vinutí relé 28P a 29P pro zapnutí napájení vnejších raket strídavým proudem
115 V. 400 až 900 Hz.

Sti'ídavý proud je od pojistky 5P veden pfoes kontakty 2-1 relé 62P. kontakty 2-)- relé
l5P, 4P, svorky 29 spoj'O. vnitrních závesníkd a APU do obvodu vniti"níchraket; od pojistky

133P. pres kontakty 2-1 relé 89P, ~es kontakty 2-3 relé 28P, 29P, svorky 29 'spoj'O. vnejších
záveaníkO a APU je strídavé napetí vedeno do obvodu vnejších raket. Druhým vodicem je kostra

letounu. vývod je proveden na palubu letounu pres svorku 30 spoje APU.

III

Pi"i jednotlivém nebo salvovém odpálení raket (a ~estrižení strižného spoje) se napá-

jecí obvody 115 V rozpojují. Pritom se rozpojením záporného obvodu na svorce 12 odpojí vynu-
tí relé signalizace zavešeni a relé naP4jení 4P, 15P (pri odpálení vnitrních raket), relé

28P, 29P (~i odpálení vnejš,ích raket) v d'O.sledku toho je napetí 115 V, 400 až 900 Hz odpo-

jeno od svorky 29 spojO odps'lovscích zarízení a závesníkO (je ~erušené napájení APU strí-.
davým napetím).

Cinnost obvodu pro vysílání si~nálu pretí~~ní

(obr. 17)

Signál p~etížení vysílá snímac pretížení MP-28AT pomocí relé 40P pro zapnutí signálu

p~etižení. Záporný, obvod relé je spojen se spolecným záporným pÓlem p~es jeden z dvou stup-
no snímace p~etížení MP-28AT (33P).

Stupne snímace ~etaení se prepínají automati~ky pomocí bloku VCD-jO-21 radiolokátoru,

lb
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vysláním signálu do vinutí relé 35P pro pfepojování signalizacních obvodd pfetílení podle

~aky.

Relé 40P, pro zapnutí signálu ~eti!eni je napájeno obvodem: +27 V zapnutí spotfebicO

8 ve~ pfíkonem, vinutí relé 40P, kontakty 2-1 relé 35P,be!ec prvního stupne snímace (kon-

takty 2-3 relé 35P, bUec druhého stupne) - záporný pÓl.

Pfi pfetí!ení 2 a vyeeím se bežec prvního stupne snímace pfetížení 33P dostane na izo-

látor a rozpojí záporný obvod relé 40P pro zapnutí signálu pretížení. Relé se odpojí a pfi-

tom sepne kontakty obvodu signální žárovky. Napetí palubní síte je propojeno na signální žá-

rovku "Signál pfetížení" obvodem: automatický jistic síte "Signalizace zaveeení" 22P, signál-

ní žárovka "Signál pfetížení" 34P, kontakty 14-1) relé pro kontrolu žárovek 26S, kontakty

1-2 relé 40P - záporný pÓl. Signální žárQvka se rozsvítí. Pri snížení ~etížení sepne relé

40P a odpojí signální žárovku.

Po dosažení výeky letu 14 000 m a vyeeí, je z bloku VCD-)0-2l vyslán signál na vinutí

relé 35P pro pfepnutí obvodd signalizace ~etížení. Helé sepne a uzavfe záporný obvod relé

40Ppro zapnutí signálu ~etížení pres bežec druhého stupne snímace pfetížení )3P. Pri pre~

tížení 1,6 a vyeeím se bežec druhého stupne snímace ~etížení dostane na izolátor a rozpojí

záporný obvod relé 40P pro zapnutí signálu pfetížení, relé se odpojí a pritom kontakty 1-2

zapíná signální žárovku "Signál pretížení", jak bylo výee vysvetleno.

8. Cinaost elektrického ovládacího systému odpáleni s~onavádecích

raket R-J.S

Pr!bcipiální elektrické schéma óVládacího systému odpálení samonavádecích raket R-)S

je na obr. 17 a.19.

Vysílání zvukového siRnálu zachvcení

V okamžiku,.když samonavádecí hlavice rakety zachytí cíl se v elektronkovém bloku

hlavice tvaruje zvukový signál v podobe amplitudove modulovaného kmitoctu, s nosným kmitoc-

tem 800 Hz a kmitoctem modulace 66 Hz.

Tento signál je zesílen v EPU-13TBl a pfes svorky 16 APU a závesníkd, kontakty 7-8

(pro vnitrní rakety) nebo 9-8 (pro vnejeí rakety) relé l38P, l48P, kontakty více polohového

~epínace 19P druhu cinnosti, pres odpor l57P je priveden na regulátor hlasitosti 39P a

z neho. do rádiové stanice, z rádiové stanice je v podobe zvukového signálu veden do sluchá-

tek pílota.

Od pálení ~aket

Ovládací obvody odpálení raket jsou blokované polohou prední podvozkové nohy, pomocí

relé 3P (prostor 8 na schématu) a spotrebici s velkým príkonem, pomocí relé j)E (prostor 1).

Helé 3P zapíná obvody. odpálení, pfipravuje je k cinnosti, pouze po vzletu letounu a zasunu-

tí prední POdvozkové nohy. Po zasunutí prední podvozkové nohy se zapne koncový vypínac a pri-

tom zapne vinutí relé 3P (prostor 8).

Pri zapnutí spotfebicO s velkým p~íkonem se zapne relé 33E a svými kontakty 8-9 (pros-

tor 1) pripravuJe elektrický obvod k zapnutí relé 21P pro odpálení raket bojovým tlacítke..

Je-li ve sluchátcích zvukový signál o zachycení cíle samonavádecími hlavicemi raket,

na stínítku indikátoru radiolokátoru jsou svislé ~nacky dálky v prostoru povolené dálky, pre-
títen! nepresahuje povolené meze a rychlost letounu odpovídá predpisu pro pilota, je možné

odpálí t rakety.

Pri jednotlivém odpalování raket musí být vícepolohový prepínac 19P prepnut v jedné
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z techtopoloh: "SS, K-5 l","SS, K-52", "SS, K-5.J", "SS, K-54" v závislosti na tom, kte-
rá raketa bude odpálena.

Pti odpálení raket. není ~ivádeno napetí n8 elektromotor programového mechanismu auto-

matu APR-155, .je rozpojen záporný obvod relé 51P pro rozdelení obvodd odpálení a relé je vyp-
nuto. Programový mechanismus HiV-15D 'není v cinnosti. .

Pri stlacení bojového tlacítka lJP (prostor l),na fídicí páce letounu, sepne relé 14P
obvodem: automatický jistic síte "Tlacítko stfelby", bojové tlacítko, kontakty pfepínacd

"B-S", "NO-RS" (poloha "S" a "RS") na hlave zamefovace ASP, N-J kontakty relé pocítace ASP
(74P), vinutí rel~ 14P, záporný pÓl.

Relé 14P svými kontakty zapíná vinutí relé odpálení 21P (prostor 1) a vyele signál
k automatickému zapnutí systému spouAtení motoru za letu (vstfícné spouetení) obvodem: au-

tomatický jistic síte "Ovládání SS, K-5" (20P), kontakty 2-J relé 14P casového zpo!dení re-
lé edpálení na 0,5 s po uvolnení bojového tlacítka, kontakty 5-4 relé 18P, kontakiy 8-9 re-
lé JjE, vinutí relé 21P, záporný. pÓl.

Rel~ 21P sepne a pf'es své kontakty vyele signál odpálení +27 V temito obvody: automa-

tický jistic síte "OVládání SS, K-5" (20P), kont8\tty 12-8 (12-9, 12-10, 12-11) vícepolohové-
ho pfepínace (prostor 7), kontakty 2-J relé 21P, kontakty 5-4 relé 51P (pro levé rakety),
kontakty 5-6 rel~ 21P a kontakty 2-1 rel~ 51P (pro pravé rakety), vinuti relé lJ6P (pro le-

vé rakety) nebo lJ7P (pro pravé rakety), záporný pÓl. Relé odpálení l36P (nebo l37P) sepne
a uzavfe svými kontakty obvody odpálení (prostor 8): automatický jistic síte "Odpálení SS,

K-5, HS, 3-24" (lP), kontakty 5-6 relé 3P, kontakty 2-) relé l36P nebo 137P, kontakty 2-1
rel~ l49P nebo l39P (pro vnitfní rakety) svorky 18 vnitfních závesníkd a APU a dále na za-

bhovac prachového akumulátoru tlaku (PAD). Vlá~o zahhovace zapálí prachovo.u nápln PAD;
tlak, který vznikne pfi hofení, spustí turbogenerátor rakety.

PH nastavení pfepínace 19P do polohy, jel! odpovídá vnejším raketám (poloha "SS, K-53"

nebo "SS, K-54"), sepnou relé l38P, l39P, l48P, l49P, 61P pro prepnutí obvodd odpálení, zvu-
kového signálu, napájení relé Rel, Re2 automatu APR-155, relé 18P, 51P a signalizace vnitf-

ních raket na vnejAí,ebvódem: automatický jistic síte "OVládání SS" K-5", kontakty 12-10

(12-11)vícepolohovéhopf'epínace 19P, diody 69P3 (69P4), vinutí relé 138P, 1J9P, 148P, 61P.

Pritom se obvody odpálení pf'epínajíz vnitfních na vnejAí rakety ~es kontakty2-3 relél39P
a 149P. Odpálení vnejších raket je provedeno stejným obvodem, jako u vnitfních raket.

Napetí z výstupu turbogenerátoru rakety je pf'es svorku J stfil!ného spoje pfivedeno do

elektrického spouštecího zafízení EPU-1JTB1, na indikátor vstupu generátoru do režimu.

Po vstupu turbogenerátorurakety do jmenovitého rel!im~napájení samonavádecí hlavice

rakety se pf'epínáz letounových palubních zdrojd na napájení z turbogenerátoru rakety.

V okamžiku vstupu generátoru do jmenovitého režimu, tj. napetí generátoru dosáhne hodnoty

140 ~2 V, spíná relé Kl indikátoru vstupu generátoru do rel!imu a pfitom spíná obvody relé

K2 (obr. 17). Relé K2 se zablokuje: Rozepnutými kontakty K2 se rozpojují obvody napájení ra-
kety napetí~ +180 V a 25 V (napájení z palubních zdrojd letounu). .

Soucasne s tim se phs sepnuté kontakty K2, odpor R20 a R2l EPU-13TB1, pojistný konco-

vý vypínac KV-l a kluzné kontakty APU pf'ivede napetí +27 V do obvodu p,yrotechnických za!e-.

hovacn prachového reaktivního motoru a p,yrotechnickéhoza!ehovace,baterienekontaktního op-

tického zapalovace raket. Pfi zál!ehu prachového reaktivního motoru opustí raketa vedení od-

pa~ovacíhe zafízení APU-3S v režimu samonavedení a zhasne jedna ze signálních I!árovek zave-

§ení raket.

Elektrický obvod APR-155 zabezpecuje automatické prepnuti obvodu odpálení a vyslání

zvukového. signálu zachycení cíle pro zbylé rakety na vnitrních nebo vnej§ích závesnících,

po odpálení prvn~ rakety,ybez zmeny polohy vícepolohového prepínace 19P.

Pro odpáleni druhé, zbývající rakety, je treba pouze uvolnit a podruhé stlacit bojové

tlacítko (minimálne veak al!za 1 s).
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Po odpálení vni tI'ních raket je ti"eba. pH príprave k: odpálení vnejeícb. raket. prepnout

v:ícepolohový prepínac 19P do prísluené polohy. je! odpovídá vne jším raketám a naopak.

Automatické prepnutí obvodd odpálení a zvukového signálu dvojice raket (vnitrních ne-

bo vnejších) provádí relé zavešeni Rel a Re2 (prostor 2) a relé pro prepnutí obvodd Re4 a
Re5 (prostor 5) automatu APR-155.

Oinnost obvodu pri variante odpálení dvojice vnitrních raket:

- pfi zavešení raket je pres svorku 12 odpalovacích zarízeni priveden záporný pÓl na
vinutí relé Rel (pro levou raketu) a Re2 (pro pravou raketu) Iprostor 2/. Pri zapnutí'auto-
matického jistice síte "Napájení záteže 1-2" relé Rel a Re2 spínají vlivem privedení napetí

pf>eskontakty 7-8 relé 61P.

Pri odpálení levé rak!!ty (více polohový prepínac 19P je v poloze "SS. K-5
stlacení bojového tlacítka privedeno napetí +27 V na relé odpálení levé rakety
no výše) a pres kontakty 5-6 relé Rel (prostor 5) na vinutí relé Re4. Relé Re4
lokuje svými kontakty 5-6 na dobu spínání relé odpálení 21P. Toto blokóvání je
zablokování obvodu odpálení druhé rakety, pokud je bojové tlacítko stlaceno.

Pri odpálení levé rakety se záporný pÓl odpoji od vinutí relé Hel. které je bez nape-.
ti a kontakty 2 -1 (prostor 10) spíná obvod zvukového signálu. Signál od pravé rakety postu-

puje do sluchátek pilota obvodem: svorky 16 pravého vni t:l-ního APU a závesníku, kontakty 7-8
relé 138P, kontakty 2-3 relé Re2. kontakty 1-2 relé Rel a dále obvodem zvukového signálu le-

vé rakety pres kontakty vícepolohového prepínace 19P.

Pri uvolnení bojového tlacítka a odpojení relé 21P se odpojuje relé Re4. Odpojená re-

lé Rel a Re4 pripravují obvody odpáleRí pravé rakety.

1" ). je pri
r36P (uvede-

spíná'a zab-
pothbné pro

Pri-'druhém stlacení bojového tlacítka je p:l-iveden s1gnál

19P. který je v poloze "SS. K-51" pres kontakty 5-4relé Rel.
lé 137P pro odpálení pravé rakety a pres kontakty 8-9relé Re2
ne a zablokuje se na dobu spínání relé 21P.

Pri odpálenj pravé rakety serelé Re2 odpojí a pri uvolnení tlac:ítka _a relé 21P se od-
pojí také relé Re5.

odpálení +27 V od prepínace

kontakty 1-2 reléRe4 na re-
na vinutí relé Re5, které sep-

Jestli~e se nejprve odpaluje pravá vnitrní raketa (vícepolohový prepínac 19P je v po-
loze "SS, K-52"). pracuje elektrický obvod stejne, s vy jímkou po:l-adí cinnosti relé:, napetí

+27 V je vedeno pres kontakty 8-9 relé Re2 na vinutí relé Re5, které sepne a ~ablokuje se.
PH odpálení pravé rakety se odpojuje relé Re2, pri uvolnení bojového tlacítka arelé 21P
se odpojí také relé Re5. Zvukový signál z levé rakety je veden obvodem: svorky 16 levého

vnitrního APU a závesníku, kontakty 7-8 relé l48P, kontakty 2-) relé Rel, kontakty 1-2 relé
Re2a dále obvodem zvukového signálu pravé rakety na vícepolohový prepínac 19P, jen~ je v po-
loze "SS. K-52".

Pri druhém stlacení bojového tlacítka je +27 V z vícepolohového ~epíBace 19P (v po-

loze "SS, K-52") propojeno pres kontakty 5-6 relé 21P. kontakty relé 51P, kontakty 2-1 re-
lé Re5. kontakty 4-5 relé Re2 na relé 136P pro odpálení levé rakety a pres kontakty 5-6 re-

lé R~l - na vinutírelé Re4, ,které sepne a zablokuje se a~ do uvolnení bojového tlacítka a
relé ZlP.

P:l-i odpálení vnej§ích r~ket je cinnost obvodu stejná. pouze s tím rozdílem, ~e je ví-
cepolohový prepínac 19Pv poloze "SS, K-53" nebo "SS, K-54" a relé l38P. 139P. 148P, 149P
~epínají obvody odpálení, zvukového signálu a signalizace na vnejeí rakety a relé 61P ~e~

p:íná napájení vinutí relé, Rel a Re2 na automatický jisticsíte "Napájení záteže )-4".

Pro odpálení raket salvou je treba p:l-epnout" více polohový prepínac 19P do polohy "SS,

K-5 1-2" .pro odpálení vnit:l-ních raket nebo do polohy "SS. K-5. )-4", pro odpálení vnejších
raket salvou.

Je-li prepínac 19P v poloze "SS, K-5 1-2", tak pri stlacení bojového tlacítka spíná
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relé edplilea! 21P a propejuje napetí od automatického jistice Bitll "OVládání SS, K-5" Da

vinutí relé 87P (prostor 7)~ které pres své sep!1uU kontakty 2-3, kontakty 2-3 relé 21P, kon-
takty 5-4 reU 5lP prepoj! aapetí aa vinutí relé lj6P pro odpálení levá rakety.

Relé, 137P pro odpálení pravé rakety je napájeno tímto obvodem: automatický jistic sí-

tli "OVládání SS, K-5", kontakty 12-7 prepínace 19P, kontakty 2-3 relé 87P, kontakty 2-) re-
lé 21P, kontakty 5-4 a 10-11 relé 51P, kontakty 5-6 relé 87P, kontakty 8-7 relé 51P, vinutí
relé 137P pro odpálení pravé rakety.

Obe vnHl-ní rakety musejí být odplileny soucasne.

Je-li vícepolohevý prepínac 19P v poloze "SS, K-5 3-4", tak spíná relé 88P (pres roz-
delovací diodu 69P5 relé 138P, 139P, 148P, 61P) a pl-istlacení bojového tlacítka spíná relé

odpálení 21P. Pf-itomje +27 V 'vedeno od automatického jistice síte "OVládání SS, K-5" pres
kontakty 12-6 pi"epínace 19P, kontakty: 2-3 re1é 88P, 2-3 relé 21P, 5-4relé 5lP na vinutí

relé 1j6P pro odpálení levé rakety, soucasne je +27 V vedeno pi"eskontakty: 10-11 relé 51P,
5-6 re1é 51P, 5-6 relé 88P, 8-7 re14 51P na vinutí relé137P pro odpálení pravé rakety. Je
provedenoodpálení dvou vnej5ích raket obvodem: automatický jistic síte "Odpálení SS, K-5,
HS, S-24", kontakty 5-6 relé 3P, kontakty 2-3 relé lj6P a 137P, kontakty 2-3 re1é 149P a 13~
na svorky 18 vni jAích APU.

Dojde k odpálení vneJAích raket.

rtplnéschéma systému napájení, odpálení a signalizace raket R-3S je na obr. 11.,Seznw

soucástek k elektrickému schématu a jejich rozmístení je uveden na strane 15.
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Odpálení raket R-3S na pOzemní cíle

(obr. 19)

V p~ípad~ odpálení raket na pozemní cíle v libovoln~ variante (jednotlive nebo salvou

po dvou) zabezpecuje se odpojení nekontaktního optického zapalovace p~epnutím p~epínace

"Vzduch-Zeme" do polohy "Zeme" (17P) Iprostor 21, "pH tom spínají relé 67P, 68P, 140P,150P

obvodem: automatický jistic síte "ZameŽ'ovac" (94P) t ~epínac "Vzduch-Zeme" (poloha "Zeme"),
vinutí rel~ 67P, 6~P, 140P, 150P, diody 71P, 70P, 147P, 151P, svorky 12 závesníkd a APU,

záporný pÓl (kdy~ je raketa zavešená na odpalovacím zaŽ'ízení). Relé spínají.

PŽ'es kontakty 2-) rel~ 67P je propojen signál k odpojení pyrotechnických za~ehovacd

baterií nekontaktních optických zapalovacd (NOV) vnit~ních raket tímto obvodem: automatic-

ký jistic síte "Napájení zátUe 1-2, 00, MED", kontakty 3-2 relé 67P, 68P, svorky 1 vnitŽ',,"
ních závesníkd a APU a k odpojení nekontaktních optických zapalovacd vnitŽ'ních raket.

~'1

.'

PŽ'es kontakty 2-3 relé 140P, 150P (prostor 3) je propojen signál k odpojení nekontakt-

níchoptickýchzapalovacdvnejšíchraketobvodem: automatický jistic síte "Napájení záte~e

)-4", kontakty 2-3, 5-6 relé 33E, -kontakty 3-2 relé 140P, 150P, svorky 1 vnejliích závesníkd

a APU a k odpojení nekontaktních optických zapalovacd vnejších raket.

1niciac8 bojo~écásti rakety je provedena nárazovým zapalovacem pfi nárazu na cíl.

Cinnost obvodu nouzového odpálení raket

Nouzove jsou rakety odpalované salvou zvláštním obvodem, s ovládánim pomocí tlacítka
"Nouzové odpálení SS" (Avar. spusk SS).

PH stlacenítlacítka38P "Nouzové odpálení SS" spíná relé 85P, jeho! obvod je uzavNn
phs kontakty8-9 relé problokováníodpáleníraket polohou podvozku UP) a napetí+27 V je
propojenok pyrotechnickým za!ehovacOm prachového reaktivního motoru a .~vu baterie nekon-

taktního optického zapalovace obvodem: automat~ckýjistic síte "Nouz.vf shoz pum, RS, APU.

Nouzové odpálení SS" (23P), kontakty 2-3, 5-5, 8-9, 11-12 relé 85P, kentakty 7-8, 10-11 re-
lé 62P, kontakty 10-11, 7-8 relé 89P, svorky 28 spojO vnit~nícha vaejUch závesníkOa APU
(ŠR-55 a 2RM) k nouzovému odpálení vnit~nich raket.

Veechny rakety jsou z vedení odpalovacích zafízení odpáleny jako aeŽ'ízené, signální

žárovky.zavešení raket zhasnou.

9. ZaŽ'ízení pro kontrolu elektricktch ovládacích obvodd aapájení a odpálení

raket R-.J.S

Pro pozemní kontrolu provozuschopnosti elektrických ovládacích obvodO napájení a odpá-

lení raket R-3S se používaji imitátory I1-l3A a 11-13T.

Imitátory jsou provedené v podobe pŽ'enosných pultd, je~ imitují samo~a~ádecí rakety

R-)S. !mitátor II-l3A pracuje na principu "Dobr,j-§patny".

Každá ze signálních žárovek. jež jsou na imitátoru, je ~ikontrolni fUnkci imitátoru

zapojena do jednoho ovládacího obvodu.

V ~ípa~e vady v libovolném z kontrolovaných obvodd, nerozsvítí se na štítku imitáto-

ru pf'ísluená žárovka. Nápis nad nerozsvícenou žárovkou oznacuje vadný obvod.

Pro komplexní pravidelnou kontrolu parametrd elektrických obvodO imitátoru I1-13A 8e

použi~á kontrolní pult PP-1I-13A.

1mitátor I1-13T se používá pro korttrolu hodnot vysílaných napetí napájecími obvody a

obvody odpáleni raket R-3S p~i provádení predepsaných prací.

Ii

ftI'
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~zená raketová výzbroj je urcená k nicení vzdu§ných cíld ve dne i v noci, nezávisle

na podmínkách viditelnosti a v libovolných povetrnostních podmínkách. ~zená raketová v!zb-

roj se skládá:

- ze ctyr raket RS-2US i"ízených po paprsku radiolokátoru;

- ze ctyr ki"ídlových závesníkd (popsan!ch v hlave 2);

- ze ctyr odpalovacích zai"ízení APU-7D, jejich! pomocí je zabezpeceno zaveAení a pro-

cesy odpálení raket;

- z radielokátoru RP-2l, jea! je urcen k zamirování pfed odpál~ním raket a k rízení

raket po odpálení;

- ze zai"ízení pro ovlád4aí a sigaalizaci, která je v kebiDe letounu a elektrická insta-

lace na palube letounu, její! pomocí je provedene napájení elektricktch obvo~d raket, vyslá-

ní signálu k odpálení raket, evládání odpálení a signalizace zaveAení raket;

- z auto.stu odpálení raket. APR-155, jenž provádí pfípravu obvodd k odpálení raket;

- z bloku ŠM-312, je! usmerDuj4i! strídav! proud a vede jej do raket.

Bloky APR-155 a ŠM-J12 tvorí základní cást unifikovaneho systému ovládání raketov' výz-

broje.

iI
I.~

Zaveeení rakety RS-2US na krídlovem závesníku BDZ-60-2lD je uvedeno na obr. 20.

,!

1.. ~ízená raketa RS-2US

Urc~Aí

Raketa RS-2US náleží k protiletadlovtmrízen$a raketám a je urcea. k nilení cíle ve

dne i v noci, v libovolných povetrnostních podmínkách.

Raketa je navádená na cíl metodou "trí bodO" po paprsku radiolokátoru, který vytváfoí

radiolokátor RP-2l. Povolená dálka odpálení rakety je pocítaná pomocí pocítace radiolokáto-

ru RP-2l.. Rovnosignální osa je vytvorena ku!elovtm snímáním paprsku radiolokátoru, to zname-

ná, otácením paprsku kolem osy, jež souhlasí s jeho osou soumernosti

KOAlLtJ'Ukce

Raketa (obr. 21) má aerodynami.ckt tvar i"e§en tak, že jsou kormidla pfed ki"ídly. Ki"íd-

la a kormidla.jsou na telese ra~ety ve dvou vzájemne kolm!ch rovinách rozložených pod úhlem

45 o k horizontu.

~ikmá poloha ki"idel rakety, která usnadnuje zave§ení rakety na letoun, nevyjadruje

skutecnou polohu roviny ki"ídelv prostoru po odpálení. Na pfíklad pri sti"elbe ze zatácky,

kdy je úhel náklonu letounu rovný 45 o, opou§ti raketa odpalovací zarízení pri vodorovné

poloze jednoho 8 svislé poloze druhého krídla. Ve vAech pfípadech sti"elby je 9dklon rovin

ki"ídel od uvedené polohy roven úhlu náklonu letounu v okamžiku odpálení.

Teleso s ki"ídly a kormidly tvoi"í aerodynamick! tvar rakety, který má poti"ebné aerody-

namické charakteristiky pro stabilitu letu. V telese je rozmísteno veAkeré vybavení a trha-

vina. Teleso rakety je rozdeleno do peti úsekO.
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Obr. 20. Zaveeená raketa

1 - závesnik BDZ-60-21R;2 - letecké odpalovací za~izeni APU-7D;3 -
za!ehovacími kontakty; 6 .. zapalovac;

.
~

V1
\,.oJ

A;1

RS-2US 1 r I oJ

raketa; 4 - palubni spoj; 5 - staveci mechanismus se
7 - lanko odjie{ovacího mechanismu

- -- - J
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První úsek I.je bojová cást. Teleso úseku náleží konstrukcne do bojové cásti a slouží

k vytvo~ení st~epin p~i výbuchu. rtsek má kuželový tvar. Bojová cást je za§roubována do dru-

hého úseku II a je.zajištena eroubY4 Do hlavoT'ho otyoru bojové cás~i se eroubuje rádiový

zapalovac. Speciální podložka zabranuje jeho samovolnému vyšroubování. Kloboucek pojistného

ústrojí má na špicce zapalovace -lanko s kroužkem pro pripojení k odpalovacímu zarízení.

Na druhém úseku II jsou umístená kormidla. Uvnitr úseku jsou dva kormidlové bloky, je~

jsou pripojené ke kormidlOm prvého a druhého kanálu mech~ismu ovládání, který je ve tvaru

vahade 1 8 táhly. Druhý úsek je v prední cásti kuhlovi tý, v zadní válcový, s plynulým pre-

chodem z kužele na válec. Ve spodní cásti úseku je otvor, který je zakryt aerodynamickým

krytem. Tímto otvorem se pripojuje elektrický kabel a vzduchová trubka pro pohánení kormid-

lových blokO.

Spojení se tretím úsekem III je provedeno radiálne umístenými šrouby.

Tretí úsek III tvo~í strední cást rakety a tvorí jej prachový raketový motor. Pro ulo-

žení prachové náplne je p~ední kryt motoru zašroubován do telesa. V zadní cásti úseku (otvo-

ru), mezi trysk9~i je umísten zdroj elektrické energie rakety (baterie), montáž baterie se

provádí zdola, otvorem. Na telese úseku jsou uzly pro zavešení rakety na odpalovací zaríze-

ní (prední a zadní záves). Spojení se ctvrtým úsekem IV je provedeno radiálne umístenými šrou-

by.

Na ctvrtém úseku IV jsou umístena krídla rakety, která jsou nasazena na kolíky, jež

vystupují z úseku a upevnují se šrouby. Každé krídlo má kridélko. Na koncích ~ídel jsou

stopovky, elektrická instalace k nim je uložena v ~ídlech. Jednotlivé série raket mohou být

vyrobeny na speciální objednávku - bez stopovek.

Uvnitr ctvrtého úseku je umísten blok náklonu, který je spojen pres ovládací mechanis-

mus, jenž má vnejší unišece, s kridélky. Za blokem náklonu je na speciálním panelu (desce)

umísten snímac lineárních zrychlení. V prední, neutesnené cásti úseku, je vzduchový armatur-

ní blok. Pfed tímto blokem jsou prepínací relé a shora, ve speciálních lOžkách, jsou na te-

lese v jedné rovine s povrchem umísteny palubní a kontrolní elektrické spoje a také svorkov-

nice prepínace MS-I". spojení s pátým úsekem V je provedeno ctyrmi podélnými kolíky, které

procházejí vnejšími nálitky, jež jsou na pátém úseku.

- Pátý úsek V je v zadní cásti a má špicatý tvar. V úseku je umísteno rádiové zarízení,

prijímací anténa, která vychází otvorem na konci úseku. Na zemi je ant,éna zakryta ochranným

klobouckem. Teleso úseku má dva technologické otvory se zašroubovanými zátkami pro prístup

k serizevacím prvkdm rádiového zarízení a také výpustný otvor pro vzduch, spotrebovaný kor-

midlovým agregátem bloku náklonu, po odpélení rakety a k udržování stálého pretlaku uvnitr

úseku, nezávisle na výAce letu. Zadní cást ctvrtého úseku, ve kterém je umísten blok náklo-

nu, spolu s pátým úsekem tvorí s~lecný tesný prostor. Elektrická instalace je do tohoto

prostoru vedena pres tesnicí spoj ve spodni Mstl ctvrtého úseku a vzduch ~e priváden utes-
neným nátrubkem v mez1stene tohoto úseku.

Elektrický kabel a vzduchová potrubí jsou do druhého úseku vedeny ze ctvrtého úseku

zdola, po stene telesa tretího úseku a jsou zakryty snímatelnými aerodynamický~t kryty.

~Letecké odpalo~ací zarízení APU-7D

Letecké odpalovací zarízení APU-7D je urceno k zavešováni a odpalování r.aketRS-2US
nebo nerízených raket S-24.

Odpalovací zarízení (obr. 22) tverínosnik, na kterém jsou umísteny: ~edni 8 zadní

doraz, závesná uZly, kolíkový spoj, západkevý mechanismus s elektromagnetickýmdorazem a

kontaktním mechanismem, vedení pro raketu, odji§tovací mechanismus, mechanismus pro zasu-
nuti kolíkového spoje O~-4 a rozvádecí schránka.

Aby melo odpalovací zarízení aerodynamickj tvar., jsou na telese umísteny. prední a
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Obr. 21. Montální cásti rakety RS-2US

1 - krytka pojistnáho mechanismu rádiového zapalovace; 2 - rádiovt zapalovac; 3 - páska pojistnáho mechanismu rádiového zapalovace;
4 - bojová cást; 5 - kormidlo; 6.- kormidlovt dsek; 7 - p~~dní ostruha; 8 - kontakt; 9 - dsek prachového motoru; 10 - k~ídlo;
11 - zadní ostruha; 12

..

- stopovka; 13 - kontrolní elektr1ckt spoj; 14 - p~epínací svorkovnice "S-I"; 15 - palubní elektrickt spoj;
16 - dsek c. 4; 17 - zadní dsek; 18 - zátka (ladení prese1ektoru); 19 - anténa rádiového za~ízení; 20 - tryska motoru

- ..I
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zadní. aerodynamické kryty. V ptedním aerodynamickém krytu je umísten odjietovací mechanismus,

v zadním aerodynamickém krytu je mechanismus pro zasunutí kolíkového spoje. Pro snadneje~

spojení kolíkového spoje s raketou, je spodní cást zadního aerodynamického krytu lehce sní-

matelná a upevnu~e se pomocí drá~ek a pru!inového zámku.

Pro zavešení a usmerneni rakety pti odpálení jsou na odpalovacích zatízení ptední 8

zadní vodicí drážky.. Ve. sttední cásti telesa jsou výekove setiditelná závesná oka, která

jsou urcena k zavešení odpalovaciho 'zafoízenína zámek ktidlového zá.ves.níku..K zaji.štení pro-

ti podélným a bocním pohybdm odpalovacího zarízení je na odpalovac:ím zarízeni ptední a zad-

ní doraz.

Ptední a zadní dorazy jsou zalisované do telesa. Proti pootácení jsou dorazy zajište-

ny kolíky.

Ptední doraz zajietuje odpalovací zarízení proti bocním a podélným pohybdm. Zadní do-

raz zajištuje pouze proti bocním pohybOm.

Vidlice kolíkového spoje slou!i pro ptipoJeni elektrick'ho obvodu odpalovacího zaríze-

ní k palubní siti letounu. V rozdelovaci schránce jsou dve relé TKE52PDT a relé TKElOlDlDB,

která zabezpecuji prodlou!ení doby ptívodu proudového impulsu do kontaktního mechanismu od

tlacítka v kabine.

Západkový mechanismus s elektromagnetickou západkou má zámek, jenž drží raketu ve ve-

dení proti samovolnému pohybu vpred. Zámek se skládá ze dvou celisti, Aroubu, pouzdra, pru-

!iny, podlo!ky a serizovaci matice, její! pomocí se sef-izuje moment sily, kterou musi raketa

prekonat, aby opustila odpalovací zafoízeni. Celisti jsou mezi sebou spojené pouzdrem a tvo-

tí uchycení ptední vodicí ostruhy rakety. Z druhého konce je do válcového pouzdra celistí

vlo!ena pružina, vlivem ní! uchycují celisti vodicí ostruhu rakety a dr!í ji v zámku. Ce-

listi zámku mají výstupky, mezi které zapadá západka západkového mechanismu.

Západkový mechanismus zabezpecuje uzamcení zámku, který drží raketu; uzavrení obvodu

pro prívod proudového impulsu k p,yrotechnickým za~ehovacOm rakety, pti sepnutém elektromag-

netu a druhotné uzamcení zámku, po prerueení ptívodu proudu do vinutí elektromagnetu v prí-

pade, !e raketa neopustila odpalovací zarízení.

Západkový mechanismus se skládá z elektromagnetu otocn~ho typu, na

nena operná páka hlavní páky, se kterou je na jedné ose upevnena západka

mikrovypínace A-812 a pružiny. Osa pro upevnení hlavní páky je zakoncena

zakrÝvá otvor v serizovací matici pti napnutém západkovém mechanismu.

Na konzole ptedního vedení je na ose upevnena páka druhotného uzamykání s pru!inou a

unaeecem, jenž zabezpecuje uzamcení zámku po uvolnení elektromagnetu v ptípade, že raketa

neopustila odpalovací zarízení a takté! operná konzola, do které se opírá odjištovací mecha-

nismus v krajní zadní poloze.

jeho! ose je upev-

se svou pru!inou

praporkem, který

Pri privedení proudu do elektromagnetu se jeho osa s opernou pákou pootácí a uvolnuje

hlavní páku, která se pootácí vlivem pdsobení síly pružiny a ptitom zvedá západku z výstup-

kd celistí zámku. Pri pootocení hlavní páky se uvolnuje páka mikrovypínace a dojde k.zap-

nutí obvodu proudového imPulsu k p,yrotechnickým za!ehovacOm. Soucasne s tím umo!nuje hlavní

páka pootocení páky druhotného uzamykání na doraz operné páky.

Po prerušení ptívodu elektrického proudu do elektromagnetu, pružina vrací opernou pá-

ku do výchozí polohy a páka druhotného uzamcení se vlivem pdsobení síly pružiny dále pootá-

cí ve stejném smeru a svými výstupky uzamkne zámek, který zajietuje raketu ve vedení APU-7D

v ptípade, že neopustila odpalovací zarízení. Unáeec ptitom rozpojuje mikrovypínac. Po od-

pálení rakety zapadne páka signalizace mezi celisti a pritom napíná pružinu a uzavírá obvod

signalizace. Pracovní pružina se napíná pootocením praporku pomocí speciálního klíce. Pru-

žinu zámku je možno napnout speciálním klícem.

OdjiAtovací mechanismus slouží ke stržení ochranného kloboucku ústrojí zapalovace bo-

jové cásti rakety v okamžiku odpálení. Mechanismus se skládá z lanka s karabinou, klouzátka
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Obr. 22. Letecké odpalovací zarízení APU-7D

1 - prední aerodynamický kr~t s odjietovacím mechanismem; 2 - prední doraz; 3 - závesné oko; 4 - nosník; 5 - zadní doraz; 6 - zad-
ní aerodynamický kryt s ko1ikovým spojem; 7 - odjištovací mechanismus; 8 - opera;9 - prechodové lano; 10 - zajietovací mechanis-
mus; 11 - vedení; 12 - oko; 13 - kolík; 14 - pouzdro; 15 - matice; 16 - zás1epka; 17 - deska; 18 - zadní vedení
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pro lano, sánek,-trubky se závitovým pouzdrem. na konci, pružiny, operných konzol umístených

v p~edním aerodynamickém krytu, dvojice šnekových šroubd a zajištovace západky.

Pomocí dvojice závrtných šroubd a závitového pouzdra trubky se se~izuje napnutí ~ana,

které vede od zapalovace. Se~izování se provádí otácením závrtného šroubu, jenž je zakoncen

ctyrhranem pro nasazení klíce. V okamžiku odpálení rakety se sánky zasunou do trubky na do-

raz. V to~okamžiku dojde ke stržení kloboucku pojistného ústrojí zapalovace a k odjištení

západky sánek, címž je umožnen zpetný chod sánek do trubky, což je nevyhnutné pro vtažení

lana.

Když je raketa zavešená, je treba vytáhnout lano, zajistit sánky západkou, spojit ka-

rabinu l~na s,lanem zajištovacího kloboucku a pomocí závrtného šroubu serídit napnutí lana.

Kontaktní mechanismus je urcen k propojení proudového impulsu k pyrotechnickým zaže-

hovacOm rakety. Mechanismus se skládá z levého a pravého kontaktd s pružinami, pouzder

zašroubovaných do konzoly predního vedení a pák s osou.

Pri odpáleni rakety celisti zámku pdsobi na páky, které se pootácejí na ose a zveda-

jí kontakty nahoru.

Mechanismus kolík.vého spoje slouží k zasunutí vidlice vzletového spoje O~-~, kterým

je provedeno elektrické spojení letounu s raketou.

Mechanismus se skládá: z vahadla s kloubove upevnenou vidlicí spoje, pružiny, konzoly

a samojisticí matice, jejíž pomocí je provedeno serízeni vidlice k rakete. Mechanismus pro

signalizaci propojuje signál o zavešeni rakety na odpalovacím zarízení k signální žárovce

v kabine letounu. Tento mechanismus patrí do zajištovacího mechanismu a tvorí jej páka s pru-

žinou. Jeden konec páky se opírá o závesné oko a když raketa opustí odpalovací zarízen~ se

páka vlivem pdsobení síly své pružiny pootocí a ~itom svým druhým koncem rozepne mikrovy-

pínac V-612.

Pro zabezpecení provozu jsou odpalovací zarízení vybavena potrebným náÍ'adím.

J. Ovládací systém Í'izenÝch raket E_5-2U-S

Ovládací systém napájení a odpálení rízených raket je napájen z techto zdrojd:

- stejnosmerným proudem o napetí 27 V - ze sbernic palubní síte letounuj

- trí~ázovým strídavým proudem o napetí 36 V, 400 Hz - z menice PT-500C;

- jednorázovým strídavým proudem o napetí 115 V, 400 až 900 Hz - z generátoru SGO-8.

Ovládací systém raket RS-2US umožnuje pozemní kontrolu obvodd, prípravu raket k odpá-

leni se zabezpecením rízení raket ~i.odpá1ení a odpálení raket s prihlédnutím k nekterým

nutným podmínkám pro jejich odpálení.

Ovládací systém raket RS-2US zabezpecuje:

- prepínání radiolokátoru np-21 pro cinnost s rízenými raketami ~i zave!ení odpalo-

vacích zarízení APU-7D;

- signalizaci zavešení raket nB odpalovacích zai'izeních;

- zapnutí ohrívacích teles baterií raket;

- napájeni gyroskopd, anodových a žhavicích obvodd rádiové aparatury zavešených raketj

- blokování odpálení raket, po odpgjení spetrebiM s velkým ~íkonemt vysunutG~ polo-

hou prední podvazkové nohy a není-li signalizováno "Zachyce~í"j

- jednotlivé odpálení raket;

- automatické odpálení druhé (ctvrté) rakety RS-2US v prípade neodpálení první (tretí)

rakety, po uplynutí doby 0,6 =°,2 s, ~i jednotlivých ,dpáleních;

-.odpáleni raket salvou po dvou z vnitrních neve vnejeích odpalovacích zai'izení, s ca-

sovým intervalem 0,5 =°,2 s.

Elektrický ovládací systém napájení a odpálení rízených raket tvorí tyto cásti a zarí.

zení:
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-- rucní ovládací zarízení rozmístené v kabine letounu: automatické jistice sfte .(AZS),

prepínace a tlacítka;- automatické ovládací zarízení rozmístené v reléových schránkách na palube letounu:

relé rdzných typd;

- automat od~álení raket APR-155 s pregramovým m~chanismem PMV-l5D, které jsou umíste-

ny na palube letounu pro automatickou cinnost elektrických obvoddj

- usmernovací blok ~-312, kter,ý je na palube letounu a slouží k napájení anodových

ebvodd rádiové aparatury raket napetím 210 V;

- snímac výAky VCD-30-2l (v souprave radiolokátoru RP-2l), kter,ý slouží k vysílání sig-

nálu do obvodu korekce výAkyj

.- blok CD-37TP (v souprave radiolokátoru RP-21), který slouží k vysílání signálu "Za-

chycení" (Pres blok CD-42TP);

. - elektrické obvody na ctyrech odpalovacích zafízeních APU-7D;

- elektrické obvody ctyr raket RS-2US;

- svetelná signalizace (uvedomující a upozornující), kterou tvorí signální žárovky v ka-

bine letounu.

Zarízení pro ovládání a si~nalizaci

Zarízení pro ovládání a signalizaci, které náleží do ovládacího systému raket, je umís-

teno v kabine letounu (obr. 68, 69 a 70).

Na svislé cásti pravého pultu jsou umísteny:

- vypínac VG-15k-2s "Ohrev SS, K-5" (Obogrev SS, K-5) 6P. Pres nej je provedeno napá-

jení ohrívacích teles raket z palubní síte. Prívod napetí na ohrívací telesa rakety je blo-

kován pomocí relé pro odpojení spotrebicd s velkým príkonem, tj. možné pouze tehdy, když je

v cinnosti generátor nebo ~i zapnutém pozemním zdroji stejnosmerného proudUj

- automatický jistic síte "Napájení záteže 1-2" CPitan. podv. 1-~) 7P, ~es nej je pri-

vádeno napetí palubní síte k napájení vnitrních raket, do vinutí re1é pro spínání napájení

vnitrních raket ze zdroje strídavého proudu o napetí 36 V, 400 Hz, re1é zapíná strídavé na-
petí 115 V, 400 až 900 Hz k usmernovaci ŠM-312, re1é pro oddelení ebvodd odpálení SS, K-5

(18P, 51P) a relé signalizace zaveeení raket Rel aRe2 (v automatu APR-l55)j- automatický jistic sfte "Napájení záteže 3-4" (Pitan. podv. 3-4) 2P pres nej je pri-
vádeno napetí palubní síte k napájení vnejAích raket, na vinutí re1é pro zapnutí napájení

vnejAích raket ze zdroje strídavého proudu o napetí 36 V, 400 Hz, relé pro zapnutí strídavé-

ho napetí 115 V, 400 až 900Hz k usmernovaci ~M-312, relé pro oddelení obvodd odpálení SS,

K-5 (16P a 5lP) a relé signalizace zaveeení raket Rel a Re2 (v automatu APR-l55) pri cin-
nosti z vnejAích odpalovacích zarízení;

- automatický jisticsíte "OdpáleníSS, K-5, RS, S-24" (Pusk SS, K-5, RS, S-24) lP.
Pres nej je provedeno napájení obvodó odpálení raket a nerízených raket RS, S-24;

- automatický jistic síte AZ3-5 "Ovládání SS, K-5" (Uprav1. SS, K-5) 20P. Pres nej je
privádeno napetí palubní síte na vinutí relé pro odpálení raket, k zapnutí programového za-

rízení automatu APR-155 a k odaretování gyroskopó souradnicové mrížky bloku CD-39TP radiolo-

kátoru RP-21;

- automatický jistic síte AZS-5 "Tlacítko strelby" (Knopka strelby) 45P. Pres nej je

privádeno napetí palubní síte do obvodu bojového tlacítka (13P), na vinutí re1é pro ovládá-

ní odpálení HS, S-24 raket a do obvodu tlacítka strelby z kanónu (197P);

- automatický jistic síte AZS-l5 "Nouzový shoz pum, RS, APU. Nouzové odpálení SS"

(Avar. sbraB bomb, HS, APU. AVar. pusk SS) 23P. Pres nej je privádeno napetí palubní síte do

obvodu nouzového shozu záteže (pri stlacení tlacítek nouzového shozu záteže) a do obvodu nou-

zového odpálení raket R-3S (pri stlacení tlacítka nouzového odpá1ení)j

- autol\latickýjistic síte AZS-IO "CD" 61R. Pres nej je privádeno napetípalubnísíte
k napájení radio1okátoru RP-21j



-
- 60 -

- automatický jistic site AZS-5 "Zamerovac" (Pricel) 94P, jež slouž:( k napájenízame-

rovace ASP napetím +27 Vj

- automatický jistic síte AZS-5 "FKP" 8K, jež slouží k napájení :fotograf'ických kontrol-
ních prístroj~ SŠ-45 a PAU-473 napetím +27 V.

Na vodorovné cásti pravého pultu je vypínac VG-15k-2s "Imitace zachyceni" (Imitácija

zachvata) 50P. Tento vypínacsloužík zapnutívýkonnéhoreléusmernovaceŠM-3l2a relé Re9

pro blokování odpálení signálem "Zachycení", které je v automatu APR-155, využívá se pri
kontrolách elektrického obvodu, kdy nemdže být signál "Zachycení" priváden od radiolokátoru

RP-2l prozapnutíblokua relé Re9.

Ve schránce pro kontrolu napetí je vypínac VG-15k-2s pro pozemní kontrolu "Kontrola

K-5- Cir~ost K-5" (ProverkaK-5- Rabota K-5) 64P. Tento vypínac slouží pro kontrolu cinnos-

tí obvodu pri jednotlivém odpálení raket. V poloze "Kontrola K-5" odpojuje obvod kontaktO

vacky "B" programového mechanismu RAV-15D automatu odpálení raket.

Na sti"edním štitku, na tablu 22S, jsou ctyri signální žárovky (zelené) "Zavešená 1

vnitrní", "Z,avešená 2 vnitrní", "Zavešená 3 vnejší", "Zavešená 4 vnejší". Tyto signální žá-

rovky signalizuji zavešení raket na odpalovacích zarízeních. Pri odpálení raket z odpalova-

cích zarízeni, žárovky zhasnou. Tyto žárovky se využívají taktéž pro signalizaci zavešení

záteže na zámcích závesník~.

Na prístrojové desce jsou:

- dve tlacítka 204K "Nouzový shoz záteže vnitrní-vnejší" (Avar. sbros podvesok vnutren-

nych-vnešnych) 124P, 27P/. Pri stlacení tlacítka je ptivedeno napetí palubní síte do elektro-

magnetických spouštových mechfu~ism~ zámkO závesník~. Zámky se odemknou a dojde ke shození

odpalovacích zarízení s raketami nebo b~z nichj

- zelená signální žárovka "Kontrola odaretování CD-39" (Kontrol razar. CD-39), žárovka

slouží pro kontrolu zahájení a ukoncení odaretování gyroskopu souradnicové mrížky bloku CD-

-39TP radio1okátoru a soucasné blokování bojového tlacítka.

Na horním levém štítku je více polohový prepínac llFCN8K (19P) pro volbu druhu zbrane,

jenž zabezpecuje oddelené ovládání zarízení výzbroje pri zavešování r~zných variant bojových

prostredk~. Prepínac se prepíná do polohy, jež odpovídá druhu zbrane, která bude použita

pri bojovém letu. Prepínac ume~nuje jednotlivé odpálení raket, když je prepnut v jedné z tech-

to poloh: ."SS, K-51", "SS, K-52", SS, K-53", "SS, K-5' 4".

Když je prepínacv poloze"SS, K-5 1-2" nebo "SS, K-5 3-4" je provedenoodpálenídvou
raket z vnitrních nebo vnejších odpalovacích zafízení.

Na hlave zamerovace ASP jsou prepínace "B-S", NO-RS" volby zbrane.

Na fídicí páce letou~u je bojové tlacítko 204K (l]P).

Bojovým tlacítkem je ovládáno odpálení samonavádecícp raket a rízených raket, strelba

nerízenými raketami a bombardováni. Strelba z kanónu je ov~ádána tlacítkem strelby (197P)

z kanónu GŠ-23, jež na rídicí páce letounu zpredu.

A~~om~~_~dpálení raket APR-155

Automat odpálení raket APR-155 (obr. 23) je urcen k automatizaci ci~~osti unifikova-

ného elektrického obvodu napájení, odpáleni a kontroly rízených raket RS-2US a taktéž sa-

monavádecich raket R-3S.

Automat odpálení raket APR-155 tvori schránka, na jejíž li té základne jsou:

- relé He1 signalizace zavešení levé rakety (vnitrní nebo vnejší, v závislosti na po-

loze více polohového prepínace 19P)j

- relé Re2 signalizace zavešení pravé rakety (vnitrní nebo vnejší, v závislosti na po-
leze více polohového prepínace 19P)j
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- relé ReJ pro zapnutí a brzdení elektromotoru programového mechanismu;

- relé, Re4, Re5 pro automatické prepnutí obvodu odpá;tení dvojice raket z levé rakety

na pravou a naopak;

- relé Re6 pro zapnutí korekce výšky do 14 000 m;

- relé He7 pro odpálení levé rakety (vnitrní nebo vnejší);

- relé Re8 pro odpálení pravé rakety (vnitrní nebo vnejší);

- relé Re9 pro blokování odpálení signálem "Zachycení";

- relé RelO pro salvové odpálení;

- programový mechanismus PMV-15D pro ~edep8aný postup cinnosti jednotlivých cástí ob-

voduv case; ,
- dioda Dl typu D205 pro znemo!není zablokování relé RelO;

- kolíkový spoj 2RM (JOti kolíkový).

Programový mechanismus PMV-l5D se skládá z elektrického mot.ru typu D2R, reduktoru,

na jehož výstupním hrídelu jsou nasazené programové vacky (A, B, V, O) a 8kupi~. k.ntaktu,

z nichž každá se ~epíná vlastní otácející se vackou. Programový mechanismus vysílá a preru-

šuje programové signály pri odpalování rízených raket. Vacka A blokuje bojové tlacítko a

RP-21, vacka B.ovládá napájení.obvodu levých a pravých raket vnitrních nebo vnejších odpa-

lovacích zarízeních (v závislosti na poloze více polohového ~epínace 19P) v prípade, !e ne-

byla jedna z raket odpálena, pri jednotlivém odpálení, vacka V zabezpecuje casový interval

mezi okamžik~ odpálení levé a pravé rakety pri odpálení salveu (pravé vzhledem k levé, kte-

rá je odpálena jako první), vacka O zabezpecuje nulový cyklus programového mechanismu. Cel-

ková doba zpracování programu je 15 ;tO,8 8.

Napájení automatu APR-l55 je z palubní síte letounu, napetím +27 V ;tlO $.

Automat odpálení APR-l55 pri letech s rízenými raketami RS-2US zabezpecuje:

- jednotlivé odpálení raket;

- blokování bojového tlacítka a vy~lání signálu k odaretování gyroskopu pro stabiliza-

ci souradnicové mrížky bloku CD-39TP radiolokátoru na dobu ztece (12,5 ;tO,35 s) a znemo!ae-

ní .dpálen~ druhé (ctvrté) rakety v okamžiku odpálení první (tretí) rakety (pri odpálení

po jedné rakete);

- automatické odpálení druhé (ctvrté) rakety, když prvá (tretí) raketa neopustila od-

palovací zarízení, pri odpálení po jedné rakete, po uplynutí casového intervalu 0,8 ;tO,2 s;

- odpálení raket salvou po dvou raketách z vnitrních nebo vnejších odpalovacích zarí-

zení, s casovým intervalem 0,5 ;tO,2 s.
Automat odpálení raket APR-155 spíná tri programy, které se veli ~epnutím vícepolo-

hového ~epínace 19P do príslušné polohy, a program se spouští stlacením bojového tlacítka;

a)..pri zpracovávání prvního programu je ~ivedeno napetí do obvodu odpálení pravé

rakety vnitrních nebo vnejších odp~lovacích zarízení, v závislosti na poloze vícepolohové-

ho prepínace 19P;

b) pri zpracování druhého programu je privedeno napetí do obvodu odpálení levé ra-
kety vnitrních nebo vnejších odpalovacích zarízení;

c) pri zpracovávání tretího programu je privedeno napetí do obvodu odpálení salvou

po dvou raketách z vnitrních nebo vnejších odpalovacích zarízen!.

Pri letech se samonavádecími raketami R-)S, automat odpálení raket APR-155 zabezpe-

cuje:

- poslech zvukových signálu vysílaných raketami a jednotlivé odpálení raket;

- poslech signálu a odpálení druhé (ctvrté)rakety po odpálení první (tretí);

~ odpálení salvou po dvou raketách z vnitrních nebo vnejších odpalovacích zarízení,

v žávislosti na poloze více polohového prepínace 19P.

Elektrické schéma aJtomatu APR-l55 je uvedeno na principiálním elektrickém schématu

ovládacího systému zarí"ní výzbroje (obr. 23). Na témže schématu je uvedená doba spínání
koncových vypínacu programového mechanismu.
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Automat APR-155 je v horním úseku pro vybavení za p~ehradou c. 11 vlevo nahore a je

upevnen za patice základny ctyrmi !rouby.

Poznámka. Automat APR-155 se z výroby dodává serízený, serizovat jej v provozu je za-

kázáno. V prípade jeho poruchy, vymenit jej za nový.

Usmernovac ~-312
2. série

Usmernovac ŠM-312 je urcen k napájení stejnosmerným napetím 210 V rádiové aparatury
raket RS-2U:3.

Usmernovac je ve schránce, na jejím! panelu jsou namontovány:

- výkonnový transformátor;

- usmernovac;

- výkonné reUj

- 5ti svorkový kolíkový spoj.

Vstupní svorka 4 bloku je napájena jednofázovýmnapetím 115 V, 400 a! 900 Hz z gene-
rátoru Soo-8.

Blok se zapíná prívodem napetí +27 V do výkonného relé pres svorku 5 bloku od relé "za-

chycení", pri prívodu signálu "Zachycení" z radiolokátoru. Výkonné relé spíná a napájí strí-

davým napetím primární vinutí transformátoru (na schématu není uvedeno). Ze sekundárního vi-

nutí transformátoru je vedeno napetí do usmernovace, který tvorí.cty~i diody D226 v mostovém

zapojení. Usmernené napetí +200 :í6 V je vedeno na kolík 1 kolíkového speje.

Pri kontrole bez záte!e vysílá blok napetí v rozmezí 200 a! 260 V.

Blok ŠM-312 je v horním úseku pro vybavení, za prehradou c. 11, vpravo naho~e (vedle

bloku APR-155) a je upevnen za patice ct.y~i Arouby.

Prí~rava k odpálení rízeAich raket

K odpálení rízených raket musejí být zapnuty tyto automatické jistice síte:

- "Tlacítko strelby";

- "Napájení záte!e 1-2, ua, MSD";

- "Napájení záteh )-4";

- "Odpálení SS, K-5, RS, S-24" i
- "Ovládání SS, K-5"j

- "Zame~ovac"i

- "Nouzovýshoz pum, RS, APU. NouzovéodpáleníSS"j- ..F'J(P" ;

- "Signalizace záte!e".

I

I

I

I

Vypínac "Kontrola K-5 - ~innost K-5" musí být v poloze "~innost K-5". Prepínace "B-S"
a "NO-HS" na hlavezamerovacemusejíbýt v polohách"S" a "RS". Prepínac "Gyro-SS" na hlave"

zamerevace musí být v poloze "SS".

Uveaené automatické jistice síte, z vyjímkou automatického jistice síte "Odpálení SS, 1

K-5, RS, S-24" zapnout na zemi. Automatický jistic síte "Odpálení SS, K-5, HS, S-24" zapnout

po vzletu ll!tounu.Musí být zapnut vypínac "Ohrev SS, K-5".'

Krome toho, musejí být k cinnosti radiolokátoru zapnuty príslušné automatické jistice II
síte a vypínace, je! jsou uvedené v predpise "Letoua MiG-2lJ4F, rádiotechnické vybavení-popis"'1

I

I

Pri zave!ených raketách a zapnutých automatických jisticích síte musejí svítit ctyri

zelené signální !árovky na tablu "ZaveeenLDnitrní", "Zave!ená 2 vnit~ní" I "Zaveeená j

vnejší", "Zave!ená 4 vnejeí"
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Pred odpálením raket je nutno prepnout více polohový prepínac 19P do pracovní polohy:

- do polohy "SS, K-5 1", ph odpálení levé vnitrní rakety;

- do polohy "SS, K-52", pri adpálení pravé vnitrní rakety;

- do polohy" SS, K-53", ph odpálení levé vnejší rakety;

- do polohy.. SS, K-54", pri odpálení pravé ynejáí rake\y;
- do polohy "SS, K-5 1-2", pri odpálení dvou vnitrních raket;

- do polohy "SS, K-5 3-4", pti odpálení dvou vnejších raket.

Je nutno vedet, že pri odpálení (stlacení bojového tlacítka) je relé pro ovládání od-

pálení 12, 5 ~O,35 8 blokováno, za tu dobu se soucasne odaretuje gyroskop stabilizace sou-

i"adnicové mrížky bloku CD-39TP radiolokátoru RP-2l, proto je treba,pri jednotlivých odpále-

ních a normálním odpálení první rakety, prepínat vícepolohový prepínac volby zbrane 19P

z jedné polohy do druhé pouze po uvolnení blokování napájení relé odpálení, to znamená po

odpracování celého cyklu automatu APR-155, tj. minimálne za 15 s. Vizuální kontrola pro

ptepnutí je provedena rozsvícením a zhasnutím signální žárovky "Kontrola odaretování CD-39",
jež je na prístrojové desce.

Za letu poradí odpálení volí pilot nastavením prepínace do príslušné polohy.

Cinnost obvodu signalizace zavešení raket

(obr. 18)

Když jsou rakety RS-2US zavešené na odpalovacích

tomatické jistice síte "Napájení záteže 1-2, 00, MED",

zátUe", svítísignálnížárovkyna tablu22S "Zavešená

"Zavehná 3 vnejeí", "Zavešená 4 vnejeí".

Pri zaveeení raket spínají koncové vypínace NMJe21PV2 odpalovacích zarízení APU-7D a

uzavrou obvod mezi kolíky 12 a 9 APU. Pritom spínají:

zarízeních APU-7D a jsou zapnuté 8U-

"Napájení záteže ]-4", "Signalizace

1 vnitrní", "Zavešená 2 vnitf-ní",

- relé 4P obvodem: automatický jistic síte "Napájení záteže 1-2, 00, MBD", dioda 119P,

vinutí re1é 4Pt svorka 12 pravého vnitrního APU-7D, záporný pÓl;

- relé 15P obvodem: automatický jistic síte "Napájení záteže

vinutí relé l5P, svorka 12 levého vnitrního APU-7D, záporný pÓl;

- relé 28P obvodem: automatický jistic síte "Napájení záteže

relé 28P, svorka 12 levého vnejeího APU-7D, záporný pÓl;

- relé 29P obvodem: automatický jistic síte "Napájení záteže 3-4", dioda 129P, vinuti

relé 29P, svorka 12 pravého vnejeího APU-7D, záporný pÓl;

- relé 43P obvodem: automatický jistic síte "Signalizace záteže", vinuti relé 43P, kon-

takty 11-12 relé 28P a 29P, záporný pÓl;

- reU 42P obvodem: automatický jistic site "Signalizace záteže", vinutí relé 42P, kon-

takty 11-12 relé 4P a 15P, záporný pÓl.

Obvod napájení žárovek: automatický jistic síte "Signalizace záteže", signální žárov-

ky, kontakty (11-10, 8-7, 17-16, 14-13) re1é 25S kontroly žárovek signálního tabla; pro

vnejší zátež spínají kontakty 2-1 relé 72P a 73P, kontakty 2-3. 5-6 relé 42P a 43Pt svor-

ty 12 závesníku a APU, kontakty koncového vypínace, svorky 9 APU a závesníku, záporný pól.

Když jsou zaveeené rakety žárovky svítí.

1-2, 00, MED", diOdi 118P,

]-4", dioda 128P, v~nuti

Když za. letu, pri odpálení, opustí rakety odpalovací zarízení, rozpojuji koncové vy-

pínace napájecí obvody signálních žárovek a ž~rovky zhasnou.

Pro kontrolu stavu techto žárovek, když nejsou rakety zavešené, je nutno stlacit tla-

cítko na tablu T-lOU2 nebo T4U2. V tom prípade je'privedeno napetí palubní síte na vinutí

relé 25S pro kontrolu žárovek tabla pres automatický jistic síte "Kontrola žárovek, SORC"

a kontakty tlacítka tabla 7-10U2 nebo T-4U2. Relé sepne a pripojí záporný obvod všech ctyr
signálních žárevek a provozuschopné, žárovky se rozsvítí.

~
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Cinnost obvody, napá.iení raket RS-2US

Obvody ohrevu, žhavení a anodové obvody vnejeích raket (obr. 23) jsou blokované pomo-

cí relé l8E a 33E pro odpojení spotrebicó s velkým príkonem. Relé zapínají napájecí obvody

raket pouze v tom prípade, když pracuje dynamospouetec nebo je pripojen pozemní zdroj elekt-
rického napájení.

Pri zapnutí vypínace "Ohrev SS,. K-5" 6P spínají relé 57P, 58P a napetí palubní síte

je propojeno k ohrívacím telesóm raket obvodem: IP-15 "Ohrev 1-2" 49P, "Ohrev )-4" 56P,

kontakty 5-6, 2-) relé 57P, 58P, svo~ky 27 spojó ŠR-55 a 2R14 (závhníku a APU) a dále k ohrí-
vacím telesóm rakety.

Relé 57P, 58P spínají obvodem: záporný pÓl, vypínac "Ohrev SS, K-5", vinutí relé 57P,

58P, kladný pÓl spotrebicó s velkým príkonem.

K zabezpecení pripravenosti raket k odpálení, tj. funkce cástí aparatury raket zaveee-

ných na odpalovacích zarízeních a k zabezpecení jejich ovladatelnosti pri odpálení, jsou k ra-
ketám privádena tato napetí: strídavé trífázové napetí 36 V, 400 Hz - ke gyroskopóm autopilo-
tu; stejnosmerné napetí +210 V - do anodových obvodó rádiového zarízení, +27 V - do žhavicích
obvodó rádievých zarízení.

Napájeni raket stejnesmerným napetím +210 V je provedeno z usmernovace ŠM-312, -jehož
zapnutí je blokováno kontakty relé "zachycení", které spíná pri zachycení cíle radiolokáto-
rem.

Pro prívod veech napájecích napetí do rakety je nutno zapnout tyto automatické jisti-
ce síte: "Napájení záteže 1-2, ua, MSD", "Napájení záteže 3-4", "Signalizace záteže", "Odpá-
lení SS, K-5, RS, S-24", "Ovládání SS, K-5".

Pri zapnutí automatického jistice site "Napájení záteže 1-2, ua, MSD"a "Napájení zá-
teže 3-4" je napetí 27 V propojeno:

\1. K napájení raket:

- vnitrníchraket - automatickýjistic síte "Napájení záteže 1-2, ua, MSD"7P, svorky
10 spojó vnitrních závesníkó a APU-7D a k napájení raket;

- vnejeích raket - automatický jistic síte "Napájení záteže )-4" 2P, kontakty 2-3
(pro levou raketu) a 5-6 (pro pravou raketu) relé 33E, svorky 10 spojó vnejeích závesníkó a

APU-7D a k napájení vnejeích raket.

2. K vinutí relé 51P a 18P pro rozdelení obvodó rízených a samonavádecích raket temi-

to obvody (obr. 19 a 23):

- automatický jistic síte "Napájení záteže 1-2, ua, MED", kontakty 7-8 relé 6lP, vinu-

tí relé 51P, 18P, kontakty 2-1 relé 148P (pro levou vnitrní raketu) a kontakty 2-1 relé 138P

(pro pravou vnitrní raketu), svorky 26 spojó vni Uních závesníkó a APU-7D, záporný pÓl v prí-
pade, je-li vícepolohový prepínac 19P v poloze pro vnitrní rakety: "SS, ](-5 I", "SS, K-52",
"SS, K-5 1-2";

- je-li vícepolohový prepínac 19P v poloze pro vnej§í rakety: "SS, K-53", "SS, K-5 4~,

"SS, K-5 3-4", spínají relé 61P, 138P,139P,148P,149P,190P (prostory7, 8) pro pf'epnutí
obvodó vnitrní záteže na vnejAí, relé 51P a 18P pritom spínají obvodem: automatický jistic

síte "Napájení záteže 3-4", kontakty 2-3 relé 33E, kontakty 9-8 relé 61P, vinutí relé 51P,

18P, kontakty 2-3 relé 148P (pro-levou vnejeí raketu) a 2-3 relé l38P (pro pravou vnejeí ra-

ketu),svorky26 vnejeíchzávesníkóa APU-7D, záporný pÓl.

Pres sepnuté kontakty 18-17 relé 51P (prostor6) je propojen záporný pÓl k vinutí re-

lé Re7, Re8 - relé odpálení raket, Re6 - pro zapnutí korekce výeky (v automatu APR-155).

3. Na vinutí re1é 62P pro zapnutínapájenítízenýchraketz usmernovace ŠM-312, relé
53P pro zapnutí napájení vnitrních raket strídavým napetím 36 V, 400 Hz obvodem:
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- automatický jistic site "Napájení záteže 1-2, UB, MSD", vinutí relé 62P a 53P, svor-

ky ~6 vnitrních závesník~ a APU-7D, záporný pÓl. .

4. Na vinutí relé 89P pro zapnutí napájení vnejších rízených raket z usmernovace ŠM-3l2,

relé 130P pro zapnutí napájení vnejších raket strídavým napetím 36 V,~400 Hz obvodem:

- automatický jistic site "Napájení záteže 3-4", kontakty 2-3 relé 33E, vinutí relé

39P a l30P, svorky 26 spoj~ vnejších závesník~ a APU-7D, záporný pÓl.

5. Na vinutí relé pro zavešení záteže Rel a Re2 (v automatu odpálení raket APR-155)

obvodem:

- automatický jistic síte "Napájení záteže 1-2,00, MSD", kontakty 7-8 relé 61P, vinu-

tí relé Rel a Re2, kontakty 5-4 relé l48P (pro levou vnitrní raketu) a 5-4 relé l}8P (pro

pravou vnitrní raketu), svorky 12 spoj~ vnitrních závesníkO a APU-7D, záporný pÓl v prípade,

,je-li vícepolohový prepínac 19P v poloze pro vnitrní rakety: "SS, K-51". "SS, K-52", "SS,

K-5 1-2".

Když je vicepo1ohóvý pf'epínac 19P v poloze pro vnejší rakety: "SS, K-53", "SS, K-54",

"SS, K-5 3-4", je záporný obvod relé Hel a Re2 tento: kontakty 5-6 relé l48P (pro levou vnej-

ší raketu) a kontakty 5-6 relé l38P (pro pravou vnejší raketu), svorky 12 vnejších závesní-

k~ a APU-7D, záporný pÓl. Kladný obvod je tento: automatický jistic site "Napájení záteh

3-4", kontakty 2-3 relé 33E, kontakty 9-8 relé 61P (relé 61P spíná, když je vícepolohový

prepínac pf'epnut na vnejší rakety).

6. Navinutí relé 4P, l5P pro zapnutí napájení vnitrních raket a 28P, 29P pro zapnutí

napájení vnejších raket. \

Napájení raket strídavým proudem o napetí 36 V, 400 Hz je provedeno,temito obvody:

I.fáze: zdroj strídavého napetí 36 V, 400 Hz (menic PT-500C, svorky 17 spoj~ závesní-

k~ a APU-7D, rakety.

II.fáze: pro vnitrní rakety - pojiatka 54P, kontakty 5-6 relé 53P, kontakty 5-6 relé

15P (pro levou raketu) a 5-6 relé 4P (pro pravou raketu), svorky 25 spoj~ vnitf'ních záveaní-

kO a APU-7D, rakety; pro vnejší zátež - pojistka l32P, kontakty 2-3 relé l30P, kontakty 5-6

relé 28P (pro levou raketu) a 5-6 relé 28P (pro pravou raketu), svorky 25 spoj~ vn

;J,

'šíCh zá-

vesníkO a APU-7D, rakety. /

III. fáze: pro vnitrní rakety - pojistka 55P, kontakty 2-3 relé 53P, kontakty .8-9 re-

lé l5P (pro levou raketu) a 8-9,.relé 4P (pro pravou raketu), svorky 24 spojO vnit ích záves-

níkO a APU-7D, rakety; pro vnejší zátež - pojistka 131P, kontakty 5-6 relé l30P, kontakty

8-9 relé 28P (pro levou raketu) a 8-8 relé 29P (pro pravou raketu), svorky 24 spojO vnejších

závesník~ a APU-7D, rakety.

Když je priváden signál "'zachycení"; tak se pripojí usmernovac 'ŠM-312 obvodem: automa-

tický jistic síte "N~pájení záteže 1-2, 00, MSD", kontakty 7~8 re1é 61P, spínací kontakty

relé zachycení, vinutí výkonného re1é bloku ŠM-3l2 pres svorku 5, záporný pÓl. Soucasne spí-

ná relé zachycení Re9. Když je ~ícepo1ohový prepínac 19P prepnut na vnejší rakety, dochází

k zapnutí usmernovace ŠM-312 obvodem: automatický jistic site "Napájení záteže 3-4 pres kon-

takty 9-8 relé 61P. Výkonné relé usmernovace ŠM-312 spíná.a pripojuje 115 V, 400 až 900 Hz

do primárního vinutí transformátoru usmernovace ŠM-312 obvodem:

1. Pri odpálení raket z vnitrních odpalovacích zarízení: pojistka 5P, kontakty 2-3 re-

lé 62P, kontakty 1-2 relé 61P, svorka 4 usmernovace, vinutí transformátoru, svorka 3 usmerno-

vace, záporný pÓl.

2. Pri odpálení raket z vnejších odpalovac~ch zarízení: pojistka 133Pt kontakty 2-3

relé 89Pt kontakty 3-2 relé 61P, svorka 4 usmernovace, vinutí transformátoru, svorka 3 usmer-

novace, záporný pÓl.

Zvýšené a usmernené napetí +~10 V je z bloku ŠM-312 vedeno do. raket temito obvody:
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1. Pri odpálení raket z vnitrních odpalovacích zarízení:

- svorka 1 bloku usmernovace, kontakty 5-4 relé 61P, kontakty 6-5 relé

2-J relé 15P (pro levou raketu) a 2-J relé 4P (pro pravou raketu), svorky 29

závesník~ a APU-7D, anodové obvody rádiové aparatury vnitrních raket.

2. Pri odpálení raket z vnejších odpalova~ích zarízení:

- svorka 1 bloku usmernovace, kontakty 5-6 relé 61P, kontakty 6-5 relé 89P, kontakty

2-3 relé 28P (pro levou raketu) a 2-3 relé 29P (pro pravou raketu), svorky 29 spoj~ vnej-

ších závesníkó a APU-7D, anodové obvody rádiové aparatury vnejších raket.

Když jsou rakety zavešené, tak se prívod napetí +210 V z usmernovace ŠM-312 pteruší

pti prerušení signálu "zachycení".

62P, kontakty

spojd vnitrních

Pri odpálení raket se napájecí obvody 27 V, J6 V, 400 Hz a 210 V pr~rušují. Pritom

se odpojují vinútí relé zavešení a napájení 4P, 15P (pri odpálení vnitrních raket) nebo 28P,

29P (pri odpálení vnejších raket), v dósledku toho se odpojují napetí 36 V, 400 Hz a 210 V

od svorek závesníkó a APU-7D.

Pri pozemní kontrole elektrického obvodu se ptipojení usmernovace ŠM-3l2 (a relé Re9

blokování signálem "zachycení" v APR-155) provádí zapnutím vypínace "Imitace zachycení" 50P,

mimo relé zachycení.

4. ~innost elektrického ovládacího systému odpálení ríze~Ých

raket RS-2US

Podle programó, které mohou být zpracovávány automatem APR-155, zabezpecuje elektric-

ký ovládací obvod rízených raket tyto varianty cinnosti:

- cinnost pti normálním odpálení pravé rakety;

- cinnost, když první raketa neopustila odpalovací

- cinnost pri normálním odpálení levé rakety;

- cinnost, když levá raketa neopustila odpalovací

- cinnost pti odpálení raket salvou.

zarízení;

zarízení;

~innost obvodu je zabezpecena pomocí odpalovacích zarízení APU-7D, jež jsou zavešena

na krídlových závesnících.

Po zavešení raket je treba vypnout automatické jistice síte, prepínac druhu zbrane a

vypínac

.

pozemní kontroly tak, jak je to uvedeno v podstati '~Príprava k odpálení rízenýc

j

ra-
ket".

Pri zavešení APU-7D se uzavírají záporné obvody vinutí relé l8P, 51P (prostor 3) ro

rozdelení obvodó odpálení rízených a samonavádecích raket obvodem, záporný pÓl ze svorky

26 závesníkó a APU, pres svorky 1-2 relé 138P, 148P.(pri odpálení vnitrních raket) nebo pres

svorky 3-2 relé l38P. l48P (pri.odpálení vnejších raket) je veden na svorky B vinutí relé

51P, l8P; kladný pÓl je na vinutí re~é veden obvodem:. automatický jistic síte "Napájení zá-

teže 1-2, UB, MED" pres kontakty 7-8 relé 61P (pri príprave k odpálení vnitrních raket) ne-

bo obvodem: automatický jistic síte "Napájení záteže 3-4" pres svorky 9-8 relé 61P (pri

príprave k odpálení vnejších raket).

Relé pro rozdelení obvodO odpálení plní tuto funkci: spíná pri zapnutí automatického

jistice síte "Napájení záteže 1-2. UB, MED" nebo "Napájení záteže 3-4" a pripravuje tak

obvod odpálení rízených raket k c~nnosti. Pri zavešení všech zbylých druhó zbrane je toto

relé odpojeno bu~ prerušením záporného obvodu na svorce 26 závesníkó, na príklad pri zave-

šení raket R-3S neb.ovypnutim automatického jistice síte "Napájení záteže 1-2, 00, MED" a

"Napájení záteže 3-4", jak je to pti zaveeení raket S-24 na odpalovacím zarízení APU-7D.

Pri s~pnutých relé l8P, 51P se pripravují k cinnosti obvody odpálení zbylých druhd zbraní.

Relé l8P rozepíná svoje kontakty 1-2 (prostor 4) a pripravuje radiolokátor k cinnosti

s rízenými raketami.
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Pri zavešení raket na odpalovací zarízení APU-7D se uzavírají záporné obvody vinutí

relé zavešení Rel a Re2 (pro~tor 2) automatu APR-155 a ta~též vinutí 4P, l5P, 2BP, 29P

pro napájení rádiové aparatury raket napetími +210 V a 36 V, 400 Hz (uvedeno na schématu na-

pájení raket) - záporný pÓl ze svorky 9 závesník~ a APU je veden pres kontakty sepnutých

koncových vypínacd v APU-7D (pri zavešení raket) na svorky 12 APU-7D a závesníkd a dále na

svorky "B" vinutí relé. Záporné obvody vinuti relé Re2 a Rel jsou vedeny pres kontakty 4-5

relé l38P, l46P (pri odpálení vnitrních raket, tj. pri prepnutí více polohového prepínace

19P do jedné z poloh: "SS, K-51", "SS, K-52", "SS, K-5 1-2") a pres kontakty 6-5 relé 136P,

l46P (pri odpálení vnejších raket, tj. pri prepnutí více polohového prepínace 19P do jedné

z poloh: "SS, K-53", "SS, K-54", "SS, K-5 3-4"). Kladný pÓl je na vinutí relé Re2, Rel

veden obvodem:

- automatický jistic síte "Napájení záteže 1-2, UB, ~D", kontakty 7-6 relé 61P, svor-

ky "A" relé Re2, Rel (pri Odpálení vnitrních raket) j

- automatický jistic síte "Napájení záteže 3-4", kontakty 2-3 relé 33E, kontakty 9-8

relé 61P, svorky "A" relé Re2, Hel (pri odpálení vnejších raket). Relé spínají, signální žá-

rovky zavešení záteže se rozsvíti 8 rakety jsou napájené napetími +27 V, 36 V, 400 Hz, +210 V.

Krome toho soucasne spínají relé 62P, 89P (prostor 3) a svými kontakty 9-8, 12-11

(prostor 9) pripravují obvody pro zapnutí obvodd signálu korekce výšky.

Další cinnost obvode se zabezpecuje po ukoncení blokování obvodd odpálení polohou pod-

vozku, spotrebici s velkým príkonem a signálem "zachycení". Vinutí relé Re6 pro zapnutí ko-

rekce a relé He7, Re8 (prostor 6) odpálení raket (v APR-155) jsou napojené na spolecný zá-

porný pÓl, který je veden pres kontakty 18-17 relé 51P pro rozdelení obvodd odpálení pri sep-

nutí tohoto relé. Pri vyslání napetí z bloku VCD-30-2l ve výškách od O do ,14 km spí~á relé

Re6 a kontakty 2-3, 5-6 (prostor 8) pripravuje obvody korekce k cinnosti.

Blokování polohou podvozku je skoncené zasunutím podvozku po vzletu. Po plném zasunu-

tí prední podvozkové nohy spíná relé 3P pro blokování podvozkem (prostor 6), které svými kon-

takty 6-5 ~ipravuje obvod odpálení. Relé 33E pro blokování po odpojení spotrebicd s velkým

príkonem spíná pri zapnutí generátoru nebo pozemního zdroje a svými kontakty 8-8 (prostor 1)

pripravuje obvod pro sepnutí relé odpálení 21P.

Blokování signálem "zachycení" je ukoncené, když radiolokátor zachytí cíl. Když je pri-

váden signál "zachycení", spíná relé "zachycení" (prostor 4) a zapíná relé He9 (v APR-155)

pro blokování odpálení signálem "zachycení", obvodem:

- automatický jistic síte "napájení záteže 1-2,

rozdelení obvodO odpálení vnejších a vnitrních raket,

nutí relé Re9 (pri odpálení vnitrních raket);

- automatický jistic síte "Napájení záteže 3-4", kontakty 2-3 relé 33E pro odpojení

spotrebicO s velkým príkonem, kontakty 9-8 relé 61P pro rozdeleni obvodd odpálení vnejších

a vnitrních ~aket, spínací kontakty relé "zachycení", vinuti relé Re9 (pri odpálení vnejších

raket). Relé "zachycení"sepne a uzavre obvod vinuti relé 61P obvodem: automatický jistic si-

te "Ovládání SS, K-5". kontakty 15-14 relé 51P, rozepínací kontakty vacky "O", kontakty 5-6

relé Re9, dioda 187?, vinutí relé 86P, záporný pÓl. Relé 86P spíná a svými kontakty 2-3

se zablokuje signálem "zachyceni" a kontakty 5-6 (prostor i) pfipravuje obvod pro sepnutí

relé odpálení 21P.

Soucasne spíná také výkonné relé v bloku ~i-312 a zapíná napájení raket napetím +210 V.

UB, MED", kontakty 7-8 relé 61P pro

sp*nací kontakty relé "zachycení", vi- )

Nyní je obvod odpálení a obvod automatu odpálení raket pripraven Je cinnosti.

Odpálení pravé vnitrni rakety RS-2US

Podmínky: vícepolohový prepínac 19p (prostory 7 a 10) prepnout do polohy "SS, K-52" -

- obvody jsou zcela pripravené k cinnosti v danné variante odpálení (pri zapnutých prísluš-
ných automatických jisticích síte).
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Cdpálení raket se prevádí stlacením bojového tlacítka.

Pri stlacení bojovéhe tlacítka lJP se zapne casové relé l4P (prostor 1), obvodem:

automatický jistic sHe "Tlacítko sthlby", bejové tlacitko l3P, prepiaac "B-S", pi"epinac

"NO-RS" na hlave zamerovace ASP, vinuti relé l4P, záporný pÓl. Relé l4P spíná na dobu stla-

cení bojového tlacítka a ješte o 0,5 s po uvolnení tlacitka a svými kontakty 2-3 zapiná ob-

vod spínání relé 21P pro odpálení raket. Relé 21P spíná tímto obvodem: automatický jistic

sHe "Ovládáni SS, K-5", kontakty 2-3 relé l4P, kontakty 5-6 relé 86P, kontakty 8-9' relé

33E, vinutí relé odpálení 21P, záporný pÓl.

Pri stlacení bojového tlacítkaljP spíná relé 9K pro prepnutí fotografického kontrol-

ního prístroje do režimu nepretržitého snímáni (na schématu není uvedenG), fotografický kon-

trolni prístroj zahájí cinnost v režimu nepretrUtého snímáni, relé 9K krome toho zapne fo-

tografický kontrolní prístroj S~-45 pro snimání zámerného obrazce zamerovace ASP.

Pri sepnuti relé odpálení 21P se zapíná relé Re8 pro odpáleni pravé rakety, obvodem:

automatický jistic síte "Ovládáni SS, K-5", kontakty l2~9 vicepolohového prepínace 19P, kon-

takty 6-5 relé odpálení 21P, kontakty 2-3 relé 51P pro rozdelení obvodd odpálení, kontakty

1-2 relé salvového odpálení BelO, vinuti relé Re8 pro odpálení pravé rakety, kontakty 18-17

relé 51P, záporný .pÓl.

Pri sepnuti relé Re8 pro odpáleni pravé rakety se blokuje relé odpálení 21P, propoju-

jí se signály +27 V na korekci výšky, na vinuti relé odpálení pravé rakety l37P (prostor 7)

a taktéž se zapíná programový mechanismus, takto:

- po uvolnení bojového tlacítka zdstává relé odpálení 21P sepnuté 12,5 ~0,35 s vlivem

blokovacího obvodu: automatický jistic síte "ovládání SS, K-5", kontakty 14-15 relé 51P pro

rozdelení obvodd odpálení, kontakty vacky "A" programového mechanismu PMV-15D, kontakty 9-8

relé Re8 pro odpálení pravé rakety, kontakty 6-5 relé l8P; kontakty 5-6 relé 86P, kontakty

8-9 relé 33E - na vinutí relé odpálení 21P. Kontaktní skupina vacky "A" rozpojí obvod blo-

kování až po ukoncení cinnosti programového mechanismu;

- signál na korekci výšky (pri letech ve výškách do 14 km) je vyslán obvodem: automa-

tický jistH sHe "Ovládání SS, K-5", kontakty 14-15 relé 51P, kontakty 2-3 relé odpálení

Re8, kontakty 5-6 relé Re6 pro zapnutí korekce výšky, kontakty 5-4 relé 190P pro rozdelení

obvodd odpáleni vnejších a vnitrních raket, kontakty 12-11 relé 62P obvodd signálu korekce,

svorky 28 pravého vnitrního závesníku a APU-7D, korekcní ústrojí pravé rakety (ve výškách

nad 14 km blok VCD-30-2lnevyšle aapetí do vinutí relé Re6, kontakty 5-6 obvodu korekce to-

hoto relé se rozepnou);

i- signál k zážehu p,yrotechnických zažehovacd je veden obvodem: automatický jistic s-

te "Odpálení SS, K-5, RS, 8-24", kontakty 5-6 relé pro blokování odpálení polohou podvoz u

jp, kontakty 2-3 relé odpálení pravé rakety l37P, kontakty 2-1 relé l39P pro prepnutí vnitr-

ní záteže na vnejší, svorky 18 pravého vnitrního závesníku a APU-7D, svorky 2, 10, 12 a lJ

vzletového spoje OŠ-4 (obr. 23), do óbvodu rakety. V obvodu rakety spiná relé, jež prepne

napájení rakety z palubních zdrojd elektrické energie na baterii v rakete a zarízení, kte-

ra odaretuji gyroskopy.

Pres svorku J spoje OŠ-4 se z rakety vyšle signál +26 V áo vinuti relé TKE52PDT,

je v odpalovacím zarízeni APU-7D. Relé sepne, rozpojí svými kontakty 4-5 obvod, kterým

provedeno napájení vinutí relé TVE101D1DB v APU-7D (automatický jist~c síte "Napájeni

že 1-2, ua, MED", svorky 10 spoje pravého vnitrního závesníku a APU-7D, kontakty relé

TKE52PDT, vinuti relé TVElO1D1DB; svorky 9 APU-7 a závesníku, záporný pÓl). Relé TVEl01D1DB

rozepne sv~je kontakty 1-2 a zapne druhé relé TKE52PDT, jehož vinutí se ~ipojí stej~m ob-
vodem pres uvedené kontakty 1-2 relé TVE101D1DB. Napetí +27 V je pHtom z palubní síte

propojeno ze svorky 18 spoje závesníku a APU-7D pres kontakty 3~2 jednoho relé a 2-1 druhé-

ho relé TKE52PDT do vinutí elektromagnetické zarážky staveciho mechanismu odpalovacího zarí-

zení. Elektromagnetická zarážka odjistí zámek odpalovacího zarízeni a uzavre obvod zážehu

jež
je
záte-



- 71 -

pyrotechnického zažehovace prachového motoru rakety. Pritom se pres odpalovací kontakty od-

pal~vacího zarízení a rakety propojí kladné napetí k pyrotechnickému zažehovaci motoru ra-

kety.

Jakmile dosáhne raketa potrebný tah, odemkne zámek a opustí odpalovací zarízení. Pri

odpálení se automaticky rozpojí vletový spoj OŠ-4.

Koncový vypínac, který je v pravém vnitrním odpalovacím zarízení, se rozpojí, relé Re2,

4P zavešení pravé rakety se rozepnou, zhasne signální žárovka v tablu 22S "Zavešená 2 vnitr-

ní".

Pri sepnutí relé odpálení se krome toho pres jeho kontakty 2-) a kontakty 8-9 relé Re2

(prostor 5) propojí napetí do vinutí relé Re5 pro prepnutí obvodd, relé sepne a zablokuje

se svými kontakty 2-).

Jak bylo výše popsáno, pfi se,pnutí relé Re8 pro odpálení pravé rakety se zapíná prog-

ramový mechanismus PMV-15D. Mechanismus se zapíná obvodem: automatický jistic síte "Ovládá-

ní SS, K-5", kontakty 14-15 relé 51P, kontakty 11-12 relé Re8, vinutí relé Re) pro zapnutí

elektromotoru programového mechanismu. Relé ReJ sepne a kladný pÓl je stejným obvodem ze

svorky "NZ" vacky "A" propojen pfes kontakty 3-2 relé ReJ do vinuti elektromotoru. Programo-

vý mechanismus zahájí odpracování svého programu (cykl).

Když byla pravá raketa odpálena, jsou kontakty 11-12 relé Re2 zavešení pravé rakety

rozepnuty a relé Re7 pro odpálení levé rakety se nesepne, k jeho sepnutí dojde až po sepnu-

tí kontaktO "NR-O" vacky "B" programového mechanismu.

Za 0,5 s, po zahájení cyklu, spíná kontaktní skupina vacky "O" programového mechanis-

mu, relé ReJ se zablokuje obvodem: kladný pÓl je veden do vinutí relé ReJ pres kontakty "C-
-NR" vacky "O".

Za 12,5 ~0,J5 s, od zahájení cyklu, spíná kontaktní skupina vacky "A" programového me-

chanismu 'arozepnutím kontaktu ,"NZ-O" se rozpojí blokováct obvod napájení relé odpálení 21P

a taktéž obvod odaretování gyroskopu stabilizace souradnicové mrížky bloku CD-J9TP. Relé se

odpojí. Pri zapnutí relé 2lP se vypnou relé Re8, Re5, zhasne sign.ální žárovka "Kontrola od-
aretování CD-J9".

Za 15 ~0,8 s spíná kontaktní skupina vacky "O" programového mechanismu a odpojuje se

relé ReJ; elektromotor se zastaví; programový mechanismus je ve výchozí poloze.

Když byla pravá vnitrní raketa normálne odpálena, je povoleno odpálit levou vnitrní

raketu pouze po odpracování úplného cyklu programového mechanismu, tj. za 15 s, orientovat

se podle zhasnutí signální žárovky "Kontrola edaretování CD-J9".

Pravá vnitrní raketa po si~nálu odpálení neopustí

od palovacL zal'íze-.n.i

Cinnost elektrického obvodu je do okamžiku pfívodu impulsu k pyrotechnickému zažehova-

ci motoru pravé rakety stejná, jako je popsaná v pfedchozí podstati "Odpálení pravé vnitrní'
rakety RS-2US".

Jestliže po Prívodu signálu k odpálení raketa z jakékoli pfíciny neopustila odpalova-

cí zarízení(koncový vypínac je v pravém vnitrním APU-7D zapnut, relé zaveeení pravé rakety

Re2 je sepnuté), tak: za 0,8 ~O,2 s od zahájení cyklu propojí kontaktní skupina vacky "B"

programového mechanismu (prostor 5) kladný pÓl do vinutí relé Re7 pro odpálení levé rakety.

Relé Re7 se zapne tímto opvodem: automatický jistic síte "Ovládání SS, K-5", kontakty 14-16

relé 51P pro rozdelení obvodO odpálení, kontakty ,pro zapnutí pozemní kontroly 64P (poloha

"Cinnost K-~ lRabota K-51), kontakty NR-O vacky "B" programového mechanismu, kontakty 6-5

relé odpálení Re8, kontakty 12-11 relé zavešení Re2, vinutí relé Re?

Pri sepnutí relé Re? pro odpálení levé rakety se pres jeho kontakty 2-J a ko_takty 2-3

relé Re6 propojí kladný pÓl (signál korekce výeky)j pres kontakty 2-J relé Ha?,na vinutí re-
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lé odpálení levé rakety (vnit~ní) l36P, které svými kontakty 2-) propoji napetí k zážehu py-

rotechnického zažehovace levé vnit~ní rakety.

Krome toho se p~i sepnutí relé odpálení Re7 pres jeho kontakty 2-3 a pres kontakty

5-6 relé zavešení Rel propojí napájení do vinutí relé Re4 pro prepnutí obvodO odpálení, kte-

ré sepne a zablokuje se svými kontakty 5-6.

Levá raketa musí opustit odpalovací za!ízení.

Odpálení levé vnitrní rakety RS-2US

Podmínk.v: vícepolohový prepínac 19P musí být prepnut do polohy "SS, K-5 .1"; obvody mu-

sejí být zcela pripraveny k cinnosti v denné variante odpálení.

Odpálení rakety se provádí stlacením bojového tlacítka.

Pfi stlacení bojového tlacítka l3P se sepne casové rele l4P a rele 9K pro p~epnutí fo-

tografického kontrolního prístroje do režimu nepretr!itého snímání obvody, uvedenými v pods-

tati "Odpálení pravé vnitrní rakety RS-2US".

Relé odpálení 21P (prostor'l) spíná obvodem: automatický jistic síte "Ovládání SS, K-5",

kontakty 2-3 relé l4P, 5-6 relé 86P, 8-9 relé 3JÉ, vinutí relé 21P.

Pti sepnuti rele edpálení 21P se zapíná relé Re7 (prostor 6) pro odpálení levé rakety

(v automatu APR-155) obvodem: automatický jistic ,síte "Ovládání SS, K-5", kontakty 12-8 ví-

.cepolohového prepínace ~9P, kontakty 2-3 relé odpálení 21P, kontakty 5-6 relé 51P pro rozde-

lení obv.dO odpálení, vinutí relé odpálení Re7, kontakty 18-17 relé 51P, záporný pÓl.

Pfi sepnuti relé odpálení levé rakety Re7 se na 12,5 ;tO,35s blokuje reH odpálení 21P,

je priveden signál +27 V na korekci výAky, na relé odpáleBí levé rakety 136P, které jej pro-

pojí k zálehu pyrotechnického zahhovace levé rakety; programový mechanismus zahájí zpraco-

vání svého programu a relé Re4 se zablokuje (viz podstat "Pravá vnitrní raketa po signálu

odpálení B~opustí odpalovací zarízení").

Obvod blokování bojového tlacítka je stejný, jako pri odpálení pravé rakety, tj. od

automatického jistice síte "Ovládání SS, K-5" pres kontakty 14-15 relé 51P, kontakty "NR-O"

vacky "A" programovéhomechanismu a dále pres kontakty 9-8 relé Re7 (a ne relé Re8), kontak-

ty 6-5 relé 18P, kontakty 5-6 relé 87P, kontakty 8-9 relé )JE, na vinutí relé odpálení 21P.

I.

I
cI
~
í

Levá vnit~níraketa opustí odpalovací zarízení, rozpojí se kontakty koncového vypína-

ce v odpalovacím za~ízení APU-7D, relé Rel pro zavešenílevé raketyspínáa zhasnesignální
žárovka na tablu 22S "Zavešená 1 vnit~ní".

Obvod korekce levé rakety tvorí: automatický jistic síte "Ovládání SS, K-5", kontakty

14-15 relé 5~P, kontakty 2-3 relé Re7, kontakty 2-3 relé Re6, kontakty 2-1 relé 190P, kontak-

ty 9-8 relé 62P, svorky 28 levého vnit~ního závesníku a APU-7D, svorka 18 vzletového spoje

OŠ-4, na korekcní ústrojí rakety (ve výškách nad 14 km signál výšky není z bloku VCD-30-2l

vysílán, relé Re6 je odpojeno, kontakty 2-3 tohoto relé rozpojují obvod korekce).

Signál k zážehu pyrotechnických zažehovacO levé rakety je veden obvodem: automatický

jistic site "Odpálení SS, K-5. RS, S-24" , kontakty 2-) relé odpálení levé rakety l36P, kon-

takty 2-1 relé l49P, svorky 18 ievého vnitrního APU-7D a závesníku, s~orky 2, lO~ 12, 13

vzletového spoje OŠ-4, do obvodu rakety (obr. 23). Obvody rakety a odpalovacího za~ízení spí-

nají stejne, jako pH odpálení pravé rakety (jak je uvedeno v po,dstati "Odpálení pravé vnitr-

ní rakety RS-2US").

Byla-lilevá raketa odpálena, relé ReS nespíná, ani pri sepnuti kontektO "NR-O" vacky

"B" programového mechanismu, protože kontakty 11-12 relé Rel pro zavešení levé rakety jsou

rozepnuty.

DalAí cinnost programového mechanismu je stejná, jako v prvni variante.

Odpálení pravé rakety pfi nermálním od.pálení levé je povoleno, tak jako v prvním pri-

.

L
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pade, po zhasnut! signální žárovky "Kontrola odaretování CD-39", tj. za 15 .

Levá vnitrní_raketa PO si~nálu odpálení neopustí odpalovací zarízení

Cinnost elektrického obvodu odpálení do okamžiku privedení proudového impulsu k pyro-

technickému zažehovaci raketového motoru levé r~kety je uvedena v predcházejicích podstatích.

Jestliže levá raketa z jakékoli pfíciny neopustila odpalovací zarízení po privedení sig-

nálu k odpálení (koncový vypínac v levém APU-7D je sepnut, relé Rel pro zavešení levé rake-

ty je zapnuto), tak za 0,8 .1;,0,2s,od pocátku cyklu, spíná kontaktní skupina vacky "B" prog-

ramového mechanismu a je ptiveden kladný pól do vinutí relé Re8 pro odpálení pravé rakety

tímto obvodem: automatický jistic síte "Ovládání SS, K-5", kontakty 14-15 relé 51P, kontak-

ty vypínace "Kontrola K-5 - Cinnost K-5" (64P), kontakty "NR-O" vacky "B" programového mecha-

nismu, kontakty 6-5 relé odpálení Re7, kontakty 12-11 relé zavešení Rel, kontakty 1-2 relé

RelO, na vinutí relé Re8.

Relé Re8 spíná a phe jeho kontakty 2-3, kontakty 5-6 relé Re6 je priveden kladný pÓl

na korekci vý!kYi ptes kontakty 2-3 relé ReS spíná relé odpálení pravé rakety 137P, které

propojuje signál k zá!ehu ~rotechnického za!ehovace motoru pravé rakety i stejnými kontakty

2-3 relé Re8 a kontakty 8-9 relé Re2 je propojen kladný pÓl do vinutí relé Re5. které spíná

a zablokuje se svými kontakty 2-3.

Pravá raketa musí být odpálena.

Od2álenj_~nitrních raket RS-2US s~l~_ou

Podmínkv: ptepínac 19P ptepnout do polohy "SS, K-5 1-2". Pritom spíná relé 87P a relé

salvového odpálení RelO automatu APR-155 obvodem: automatický jistic síte "Ovládání SS, K-5".

kontakty 12-7 více polohového ptepinace 19P, kontakty 2-) relé 87P, kontakty 12-11 relé 51P,

kontakty 5-6 relé 87P, kontakty 8-9 relé 51P, vinutí relé RelO, záporný pÓl.

Relé RelO spíná. Relé 87P spíná obvodem: automatický jistic síte "Ovládáni SS, K-5",

kontakty 12-7 více polohového ptepínace 19P, vinutí relé 87P.

Pri odpálení raket salvou je v obvodu automatu odpálení raket APR-155 urceno poradí

vysílání kladného signálu do obvodO raket: napetí palubní síte je vždy nejprve privedeno do

levé rakety a po jejím odpálení, do pravé rakety.

Pri stlacení bojového tlacítka 13P spíná relé odpálení 21P a relé 9K pro zapnutí ~otog-

ra~ického kontrolního prístroje do režimu neptetržitého snímání (viz ptedcházející pOdstate).

Pri sepnutí relé odpálení 21P spíná relé Re7 pro odpálení levé rakety tímto obvodem:

automatický jistic síte "Ovládání SS, K-5", kontakty 12-7 více polohového prepínace 19P, kon-

takty 2-3 relé 87P, kontakty 2-3 relé 21P, kontakty 5-6 relé 51P,na vinutí relé Re7.

Když sepne relé odpálení levé rakety Re7, tak se relé odpálení 21P zablokuje na 12.5

.1;,0,35s, je priveden signál +27 V na korekci vý§ky a k zážehu pyrotechnického zažehovace le-

vé rakety (ptes relé odpálení 136P), k vinutí relé Re4 a k vinutí relé Re3 pro zapnutí elekt-

romotoru programového mechanismu. Relé Re4 se zablokujé a programový mechanismus zahájí spí-

nání svého programu.

Levá raketa musí být odpálena.

Jakmile byla odpálena levá raketa, vypne se koncový vypínac v levém vnitrním APU-7D,

rozepne relé zaveAení Rel a je ptivedea kladný pÓl do vinutí relé Re8 pro odpálení pravé ra-

kety. tímto obvodem: automatický jistic síte "Oviádání SS, K-5", kontakty 14-15 relé 51P,

kontakty "NZ-O" .vacky "A" programového mechanismu, kontakty 9-8 relé Re7, kontakty 8-9 relé

Rel, kontakty )-2 relé salvového odpálení RelO, do vinutí relé Re8.

Když sepne re1é Re8 pro odpálení pravé rakety je propojeno napetí +27 V na korekci výš-
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ky, k zážehupyrotechnickéhó zažehovace prachového motoru pravé rakety (pres relé odpálení
pravé rakety l37P) a do vinutí relé Re5. Relé Re5 se zablokuje.

Pravá raketa musí být odpálena.

Jestliže z jakékoli príciny neopustila levá raketa odpalovací zarízení po vyslání sig-
nálu k odpálení, tak za 0,5 ;tO,2 s, od pocátku cyklu, spíná kontaktní skupina vacky "a".prog-
ramového mechanismu a je priveden kladný pÓl do vinutí relé Re8 pro odpálení pravé rakety

pres kontakty "NR-O" vacky "a" minouc kontakty 8-7 relé Rel.

Další zpracování programu programového mechanismu je stejné, jak je uvedeno v podsta-

ti "Odpálení pravé vnitrní rakety RS-2US".

Cinn.~t.s~stému odpálení vnejších raket RS-2US

Pro odpálení raket, zavešených na vnejších odpalovacích zarízeních, je treba prepnout

vícepolohový prepínac 19P do polohy:

- "SS, K-53" - pro odpálení levé vnejší rakety;
- "SS, K-54" - pro odpálení pravé vnejší rakety;
-."SS, K-S 3-4" - pro salvové edpálení vnejšich raket.

Pri prepnutí více polohového prepinace 19P do jedné z techto poloh, spínaji: relé 61P

pro prepnutí napájení +210 V z vnitrních raket na vnejší, relé l39P, 149P pro prepnutí obvo-
-dO odpálení vnitrnich raket na vnejší a relé l38P, l48P pro prepnutí obvodO signalizace za-
vešení záteh z vnitrních raket na vnejší, relé 190Ppro prepnutí obvodd korekce výeky z
vnitrních raket na vnejeí. Rel~ 61P, 138P, l38P, l48P, l49P a 190P spínají obvodem: auto-
matický jietic síte "Ovládání SS, K-S", 'kontakty 12-10 nebo 12-11, 12-6, dioda 69P3 nebo 69P4,

69P5, vinutí relé 61P, 138P, l39P, l48P, l49P, 190P, záporný pÓl.

Pritom je k relé Rel a Re2 pro signalizaci zavešení záteže priváden záporný pÓl pres

svorku 9 vnejších závesníkO aAPU-7D., kortakty koncového vypínace zavešení raket na vnejších
odpalovacích zarízeních, pres svorky 12 vnejších APU-7D a závesníkd, kontakty 6-5 relé l38P
a l48P, do vinutí relé Rel a Re2.

Pri odpálení levé vnejší rakety se odpojuje relé Rel a pri odpálení pravé vnejeí rake-

ty se odpojuje relé Re2.

K relé 51P a l8P pro rozdelení obvodd rízených a samonavádecích raket je priváden zá-

porný pÓl obvodem: svorky 9 a 26 spojd vnejších závesníkO a APU-7D, kontakty 3-2 relé 138P

~ 148P, do vinutí relé 5lP a 18P. Obvody pro zážeh pyrotechnických zažehovacO se prepínají

k vnejšim raketám pres kontakty 2-3 relé 139P a l49P.

Dále je cinnost obvodu odpálení stejná, jako pri variante odpálení raket zavešených

na vnitrních odpalovacích zarízeních (viz predchozí podstate).

. Jestliže pri kterékoli z uvedených variant není priváden signál "zachyceni", jsou re-

lé Re9 a 36P pro blokoyáni odpálení signálem "zachycení" vypnuta a relé 86P svými kontakty

5~6 rozepiná obvod relé odpálení 21P a odpálení raket neni možné.
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Kusovník ~ qvládacímu schématu odpálení raket RS-2US a R-3S

(k obr. 17 a 23)

Por.
cís.

Název zarízení

IP I Automatický jistic síte "Odpálení SS,

K-5. RS. S-24"

2P I Automatický jistic síte "Napájení

záteže J-4"

3P I Relé blokování podvozkem
I

4P I Relé pro zapnutí napájení 36 V.

115 V pravé vni tfní SS

5P I Pojistka v obvodu 115 V pro

vnitrní 3S

6P I Vyp'ínac"Ohrev SS. K-5"

7P IAutomatický jistic síte "Napájení

záteh 1-2"

lOP ICasový mechanismus

llP IKrídlový závesník c. 2

12P IKrídlový z'vesník c. 1

13P IBojové tlacítko

14P ICasové relé

l5P IRelé pro zapnutí 36 V, 115 V levé

vnitrní SS

16P IFotografický kontrolní prístroj

17P I Pf'epíaac "Vzduch-Zeme"

l8P I Re1é blokování zave§en$ch APU-7D

19P IPf'epíaac druhu zbrane

20P IAut.matický jistic síte "Ovládání

SS, K-5"

2lP I Relé odpálení SS. K-5

22P IAutomatický jistic síte "Signalizace

záteže"

23P I Automatický, jistic síte "Nouzový

shoz pum, RS, APU. Nouzové odpále-

ní SS"
\

24P ITlacítko "Nouzový shoz záteže
vniti"ní"

25P

I

Zámek levého vnitrního závesníku

26P Zámek pravého vnitrního záv~sníku

27P I Tlacítko "Nouzový shoz vn~jší zá-

teže"

Typ

AZS-IO

AZS-IO

TKE53PDTN

TKE24PDl

SP-5

VG-15K-2S

AZS-IO

VM-2

BDZ-60-2lD

BDZ-60-2lD

?O4K

TVElOIV

TKE2 4PD1

SŠ-45

PPG-15K

TKE52PD1U

11P48K

AZS-5

TKE53PDT

AZS-5

AZS-20

204K

DZ-:57D

DZ-57D

204K

Pocet Umístení

1 Kabina, pravý pult

I Kabina, pravý pult

1 Kabina, reléová skrínka

za sedadlem

Ski"íDka pro kontrolu

napetí

1

I Reléová slríDka 115 V

1 Kabina, pravý pult

1 Kabina, pravý pult

1 Za kabinou, úsek pro vyba-
vení

1

I

Pravé krídlo

Levé krídlo

I

I

Kabina, rídicí páka letounu

Reléová skrínka za sedadlem

Skrínka pro kontrolu

napeti

1

1

1

Kabiaa

1

Kabina, horní levý štítek

Skrínka výzbroje, prehra-

da c. 13

I

1

Kabina, horní levý štítek

Kabina, pravý pult

I SkríRka výzbroje, prehra-

da c. 13

Kabina, pravý pult1

1 Kabina, pravý pult

1 Kabina, prístrojová deska

1

1

Levé krídlo

Pravé krídlo

1 Kabina, prístrojová deska



Por.
cís.

'2fWi Relé pro z.,auti a.pájení 36 V, 115 V
pro záte! c. 3

Název zarízení

29P Re1é pro zapnuti aapájení 36 V, '115 V
pro záte! c. 4

Snímac pretí!ení

.

33P

34P ISignální ~árovka pretí!eaí
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Typ

TKE24PD1

TKE24PDl

MP-28AT

Re1é signalizace pretí~ení podle výšek I TKE21PDT

SLCN

35P

38P ITlacítko "Neuzevé edpá1eaí SS"

39P IRegu1áter hlasitesti

40P IRelé signálu pretí~ení

42P IRe1é v ebvodu sigaalizace vnitrních
záTesník~

43P IRe1é v ebvodu sigaa1izace vnejších
závesníkO'

45P IAutematický jistic dte "Tlacítke
strelby"

49P IPojistka v obvodu ohrevu SS, K-5
vnitrních závesníkO

50P IVypíaac imitace zachycení

51P IRe1é blokování zavešeného APU-7D

53P IRelé pro zapautí napájení )6 V
v obvedu závesaíkO c. 1-2

Pojistka v obvodu napájení 36 V
(II. fáze) závesníkO c. 1-2

55P IPojistka v obvodu napájení36 V
(III. fáze) závesníkO c. 1-2

54P

56P IPojistka v obvodu ohrevu vnejších
3S, K-5

57P IRe1é v obvodu ohrevu vnitrních SS,
K-5

58P IRelé v obvOdu ohrevu vnejších SS,
K-5

60P

I

Skrínka relé odpálení

61P Relé rozdelující vnitrní a vnejší
závesníky

62P IRelé blokování zavešeného vnitrní-

ho APIJ-7D

204K

II SP-I-o ,5-
-V-4,7K-
-20 %-OS-
-5-20

TKE21PDT

TKE24PDl

TKE24PD1

AZS-5

IP-15

VG-15K-2 S

TKE56PDIU

TKE52PDlU

SP-5

SP-5

IP-15

TKD12 PD1U

TKD12PD1U

APR-155

TKE53PDT

TKE54PD1

Pocet Umístení

1 Skrínka výzbroje, prehrada
c. 13

Skrínka výzbeoje, prehrada
c. 13

1

1 Prehrada 11-12, levá stra-

na

1

1

Kabiaa, prístrojová deska

Skrínka relé, pravý pult,

prehrada 11-12

1

1

Kabiaa, strední štítek

Kabina, levý pult

1 Skríua relé pravéhe zdre-

jového uzlu

Skríua výzbroje, prehrada
c. 13

Skrínka výzbroje, prehrada
c. 13

1

1

1 Kabina, pravý pult

1 Zdrojový uzel stejnesmeraé-

ho proudu

Kabina, pravý pult1

1 Skrínka výzbroje, prehrada

c. 13

Skrínka 36 V, prední úsek
pro vybavení

1

1 Skrínka 36 V, prední úsek

1 Skrínka 36 V, prední úsek

1 Zdrojový uzel stejnosmerné-

ho proudu

Skrínka kontroly napetí1

1 Skrínka kontroly napetí

1

1

Prehrada 12-13, pravý pult

Skrínka výzbroje, prehrada

c. 13

Skrínka kontroly napetí1
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Por.

cís.
Název zarízení

63P INapájecí blok (usmernovac)

64P IVypínac pozemní kontroly K-5

67P IRelé komutace v obvodu odpojení NOV

68P IRelé komutace v obvodu odpojení NOV

\

69PljDioda
i

69P2 ! Dioda

69P31Dioda

69P41Dioda
69P5!Dioda

70P IDioda

7lP

I

Dioda

72P Relé signalizace

vpvé nádde

73P I Relé signalizace
vové nádr!e

zavešení 3. pa1i-

zavešení 4. pali-

74P

I

Pocítac ASP-PFD-21

75P Hlava zamerovace

85P I Relé v obvodu nouzového odpálení

86P I Relé blokování zachycením

87P I Relé salvového odpálení SS, K-5

vnitrních raket

88P I Relá salvového odpálení SS, K-5

vnejších raket

89P I Relé blokování pri zavešeném APU-7

94P Automatickt jistic síte "Zamerovac"

118P Dioda

119P Dioda

128P I Dioda

129P I Dioda

130P I Relé pro spínání napájení 36 V pro

vn~jší K-5

131P I Pojistka v obvodu napájení 36 V

vnnjších K-5 (II. fáze)
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Typ

ŠM-312

VG-~5K-2S

TKE21PDT

TK21PDT

D229B

D229B

D232B

D232B

D232B

D229B

D229B

TKE21PDT

TKE21PDT

ASP-PFD-21

ASP-PFD-2l

TKE54PDl

TKE22PDl

TKE52PD1U

TKE52PDlU

TKE54PDl

AZS-5

D229B

D229B

D229B

D229B

TKE52PD1U

SP-5

.

Pocet Umístení

1

1

Prehrada 11-12, pravý pult

Skrínka kontroly napetí

Skrínka relé v levém

ktídle

Skrínka relé v pravém

krídle

1

1

1

1

1

1

Skrínka výzbroje, prehrada

c. 13

1

1 skf-inka relé, pravé kf-id10

Skrínka relé, levé kf-ídlo

Skrínka výzbroje, prehrada

c. 13

Sktínka výzbroje, prehrada

c. 13

1

1

1

1

1

Prehrada c. 13

1

Kabina, nad pristrojovou

deskou

Kabina, skf-inkarelé za se-
dadlem

1 Skf-ínka výzbroje, pf-ehrada

c. 13

Skrínka výzbroje, prehrada
c. 13

1

1 Skrínka výzbroje, prehrada

c. 13

Skrínka výzbroje, prehrada

c. 13

1

1

1
1

-, Kabina, pravý pult

Skrínka kontroly napetí

Skfoínka kontroly napetí

Skrinka výzbroje, prehrada

c. 13

Ski'inka výzbroje, prehrada

c. 13

Skrínka 36 V

1

1

1

1 Skrínka 36 V

"

I



.>oi".

cís'.
Název zaf'ízení

132P Ipojistka v obvodu napájení 36 V

vnejeích K-5 (III. fáze)

133P IPojistka v obvodu napájení 115 V

vnejeích SS, K-5

l36P IRe1é odpálení vniti"ních SS, K-5

137P IRelé odpálení vnejeích SS, K-5

l38P IRe1é rozdelující obvody vnejeích

a vniti"ních závesníkd

139P IRelé roz~elující obvody vnejeích
a vniti"ních závesníkd

140P lPi"epínací re1é v obvodu odpojení

NOV

147P

I

Dioda

148P Relé rozdelující obvody vniti"ních

a vnejAích závesníkd

l49P IRelé rozdelující obvody vniti"ních

a vnejeích závesníkd

150P lPi"epínací relé v obvodu odpojení

NOV

151P

I

Dioda

156P Odpor v obvodu regulace hlasitosti

157P IOdpor v obvodu regulace hlasitosti

163PIIDioda

16 3P2

1

Dioda

163P2 Dioda

163P3 Dioda

163P4 Dioda

164Pl Dioda

164P2

I

DiOda

164P) Dioda

164P4

1

Dioda

169P Krídlovýzávesníkc. 3

170P IKi"ídlový závesník c. 4

l71P IZámek levého vnejeího závesníku

172P

I

Zámek pravého vnejeího závesníku

186P Dioda

187P I Dioda
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Typ

SP-5

SP-5

TKE52PDlU

TKE52PDlU

TKE26PDl

TKE52PDIU

TKE21PDT

D229B

TKE26PDl

TKE52PDIU

TKE2IPDT

D229B

MLT-O,5-10K

:,10~

IILT-O,5-10K

:,10~

D229B

D229B

D229B

D229B
D229B

D229B

D229B

D229B

D229B

BDZ-60-21R

BDZ-60-2lR

DZ-57D

DZ-57D

D229B

D229B

Pocet Umístení

1 Ski"inka )6 V

1 Ski"ínka 115 V

1 Ski"ínka výzbroje, pi"ehrada
c. 13

Ski"ínka výzbroje, pi"ehrada
c. 13

1

1 Ski"íttka re1é, pravé ki"íd10

I Ski"ínka relé, pravé ki"ídlo

I Ski"ínka relé, levé ki"ídlo

I

I

Ski"ínka relé, levé ti"ídlo

Ski"ínka relé, levé ki"ídlo

1 Ski"íDka relé, levé ti"ídlo

1 Ski"íDka relé, pravé ti"ídlo

1

1

Ski"íDka relé, pravé ki"ídlo

Kabina, levý pult

1 Kabina, levý pult

1

1

Ski"íDka relé, levé ki"ídlo

Ski"íDka relé, levé ki"ídlo

Ski"íDka relé, levé ki"ídlo

Ski"íDka relé, levé ti"ídlo
Sti"íDka relé, levé ki"ídl~

Ski"íDka relé, pravé krídlo

Ski"ínka re1é, pravé ki"ídlo

Ski"íDka re1é, pravé ki"ídlo

Ski"ínka relá, pravé krídlo

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Levé ki"ídlo

Pravé kHdlo

1

1

Levé ki"íd10

Pravé kHd10

1 Ski"ínka výzbroje, pi"ehrada
c. 13

Skrínka výzbroje, pi"ehrada
c. 13

1

(
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Por.
cís.

Název zarízení

190P I Relé rozdelující obvody vnejeích a
vnitrních závesníkd

lE IDynamospouetec

2E IDiferenciální minimální relé

7E IStabilizacní transformátor

9E IVypínac generátoru stejnosmerného

proudu

lOE IAkumulátorová baterie

11E I Relé pro blokování odpálení raket
~ pozemním zdrojem elektrické ener-

gie

l)E ISpoj pro pripojení pozemního zdroje

stejnosmerného proudu

14E IVypínsc palubních a letietních

zdrojd

191P I Relé pro nastavení zamerovace do

nulové polohy

19E I Stykac pro zapnutí prvé'akumulátoro-

vé baterie

26E I Stykac pro zapnutí druhé akumulá-
torové baterie

))E I Relé pro odpojení spotrebiM s vel-

kým pŽ'íkonem

45E IAutomatický jistic síte "Generátor AJ

pozemní zdroj

49E IStykac pro zapnutí SGO-8

I

50E IGenerátor strídavého proudu 115 V,
400 a! 900 Hz

2S I Automatickýjisticsíte "Signaliza-
ce podvozkuANO"
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Typ

TKE22 PD1U

GSR-ST-

-12 000 W
DMR-400T

TS-9M

VG-l5K-2S

l5SCS-45A

TKE53PDT

ŠRA-250!WC

2VG-l5K

TKE2lPDT

KJ4-400DV

KM-400DV

TKE5)PDT

AZS-5

TKD511DT

SGO-8 IIs

AZS-5

5S IKoncový vypínac vysunutí prední pod- I VK-2-200R

vozkové nohy

6S IKoncový vypínac

11S

t

Štítek

22S Signálnítablo

25S IRelé kontroly !árovek

VK-2-200R

PPS..2MlC

T8-U2

TKE26PDl

Pocet Umístení

1 Skrínka kontroly napetí

1 Motor, mezi prehradami 26

a! 28

Zdrojový uzel stejnosmerné-

ho proudu

Zdrojový uzel stejnosmerné-

ho proudu

1

1

1 Kabina, pravý pult

2

1

Prední úsek

Skrínka re1é pravého pUltu,

prehrada 12-1)

1 Levý pult mezi prehradami

12-1)
.

1 Kabina, pravý pult

1 Skrínka pro ovládání záte!e

1 Skrínka stykacd pro zapíná-

ní akumu1átord, prehrada

10-11

Skrínka stykacd pro zapíná-

ní akumu1átord, prehrada
10-11

1

1 Skrínka výzbroje

1 Kabina, pravý pult

1 Zdrojový uzel stejnosmerné-

ho proudu

Hotor, prehrada 27-281

1 Kabina, pravý pult

1 Nosník predního kola

1 Prehrada 7A, pod osou symet-
rie

1

1

Kabina, levý pult

Kabina, strední etítek

1 Kabina, skrínka re1é
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5. Cinnost obvodu ~i kombinovaném zavešení raket (RS-ZUS

zavešeny na vnitrních závesnicích, R-3S zavešeny
na vnejších závesnících)

Pod.íu:v: pro saveeeni raket RS-2US .ua! bit Tícepolohový prepínac 19P v poloze

"SS, K-51" nebo "SS, K-52" (pri jednotlivých odpáleních) a "SS, K-5 1-2 (pri odpálení sal-

vou); pro odpálení raket R-3S musí být více polohový prepínac 19P v poloze "SS, K-53 nebo

"SS, K-54" (pri jednotlivých odpáleních) a "SS, K-5 3-4" (pri odpálení salvou); všechny au-

tomatické jistice síte a vypínace, které jsou v obvodu odpálení raket, musí být zapnuty

(viz sta! "Príprava k odpálení raket).

Pri zavešení APU-7D na vnitrních závesnících se spínají záporné obvody vinutí re1é 62P

a 53P. Relé 62P a 5jP spínají obvodem: automatický jistic síte "Napájení záteže 1-2" 7P, vi-

nutí relé 62P a 53P, svorky 26 spojd vnitrních závesníkd a APU-7D, záporný pÓl.

Relé 62P a 53P pripravují napájecí obvody rízených raket RS-2US k napájení napetím

+210 V z bloku ŠY-J12, propojují strídavé napetí J6 V, 400 Hz do raket RS-2US a pripravují

obvody korekce výšky vnitrních rízených raket.

Pri odpálení rízených raket je více polohový prepínac 19P v poloze, je! odpovídá odpa-

lované rakete (levé nebo pravé).

Pritom spínají re1é 19P a 51P pro oddelení obvodd odpálení rízer4ch a samonavádecích

raket obvodem: automatický jistic síte "Napájení záteže 1-2", kontakty 7-8 relé 61P, vinutí

re1é l8P a 51P, kontakty 2-1 relé l38P (pro pravou raketu) a 148P (pro levou raketu), svor-

ky 26 spojd vnitrních závesníkd a APU-7, záporný pÓl.

Relé l8P a 51P pripravuji obvody pro odpálení rízených raket, jež jsou zavešené na

vnitrních odpalovacích zarízeních.

Pri odpálení samonavádecích raket, jež jsou zavešené na vnejších odpalovacích zaríze-

ních, je více polohový pi"epínac v poloze, která odpovídá vnejším raketám, pritom spínají re-

!é 61P, l38P, l48P, 149P, 190P pro prepnutí obvodd odpálení, zvukového signálu a signaliza-

ce z vnitrních raket na vnejší.

Relé l38P a 148P svými kontakty 2-3 rozpojují záporné obvody vinutí relé 18P a 51P,

které pripravují obvody pro odpálení vnejších samonavádecích raket.

Další cinnost je stejná (viz sta! "Cinnost elektrického ovládacího systému odpálení

rízených raket RS-2US" a "Cinnost elektrického ovládacího systému odpálení samonavádecích

raket R-)3").

"

Poi". Název zarízení Typ Pocet Umísteni
cís.

263 Re1á kontroly žárovek 'l'KE26PDl 1 Skl'ínka..rdé

38S Relé kontroly žárovek TKE24PDl 1 Kabina, skrínka re1é

8K Automatický jistic síte "FKP" AZS-5 1 Kabina, pravý pult

9K Re1é pro zapnutí FKP TKE22PD1U 1 Kabina, skrínka re1é za
sedadlem

41R Tlacítko "Zrušení cíle" 512 1 Kabina, prístrojovádeska

72R Relé pro spuštení PO-1500VT-ZI TKE22PDT 1 Skrínka relé a pojistek

pri zapnut! RP-2l sttídavého proudu 115 V
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6. ~$~ízení pro kontrolu elektrického systé~~~vládání

napájení a odpálení fíze~Ých.raket

Pro pozemní kontrolu provozuschopnosti obvodO elektrického systému napájeni a odpále-

ní rízených raket se používají tato kontrolní a meficí zafízení:

- pult - imitátor palubního elektrického Qbvodu raket RS-2US D-142-ŠM se dvema kabely

a montážními imitátory zave eení raket; .

- pfístroj pro vytvofení podtlaku v systému PVD letounu.

Pult D-142-ŠM slouží pro kontrolu napetí, ptivádených do odpalovacích zafízení APU-7

stíhacího letounu. Konstrukcne je pult tvoren panelem, na kterém jsou namontovány elektric-

ké prístroje. Panel je zamontován do prenosného kufríku. K pultu patrí schránka pro Umíste-

ní sopravy kabelO a montážních imitátorO.Na celním panelu pultu jsou umísteny:

- voltmetr pro stejnosmerné napetí s nápisem "Kontrola napetí" (Kontrol naprjaženija)j

- voltmetr pro strídavé napetí s nápisem "Kontrola 36 V, 400 Hz" (kontrol 36 V, 400 Hz);

- prepínace s nápisy "Druh cinnosti" (Rod raboty), "Závesníky" (Balki), "Odpálení-Ko-

výeky" (Pusk-korr. vysJ, "Napetí" (Naprjaženije)j

- vypínac pultu s nápisem "Zapnuto-Vypnuto" (Vkl.-Vykl.)j

- tlacítka s nápisy "+210 V" a "Fázování" (Fazirovanije)i

- signální žárovky skupiny "Odpálení" (Pusk)j

- signální žárovky "Správne" (Prav.), "Nesprávn6" (Neprav.) j

- dva kolíkové spoje.

rekce

Pro provádení kontroly je elektrický obvod imitátoru pripojen k elektrickému obvodu

letounu pomocí dvou kabelO a montážních imitátorO. Jeden konec každého kabelu je spojen po-

mocí kolíkového spoje 8 pultem a druhý konec je pripojen k vzletovému spoji 0~-4 ptísluené-

ho odpalovacího zarízení APU-7D. Montážní imitátory se montují do zámkO ptedních vedení od-

palovacích zafízení APU-7D. Zámky jsou otevhny pomocí speciálního klíce.

Prístroj umožnuje pripojení ke druhé statické komore ptijímace vzduených tlakO PVD.

lmitátor D-l42-ŠM se uvádí v cinnost zapnutím jeho vypínace do polohy "Zapnuto" (Vkl.).

Napetí je z odpalovacího zarízení vedeno do kolíkových spojd pultu a jeho zarízení.

Prepnutím prepínacO do odpovídajících poloh ~ stlacením ptísluených tlacítek se volí

možnost jednotlivé. kontroly hodnot napetí "Ohrev" (Obogrev), "Zhavení" (Nakal), "+210 V",

korekcní napetí, odpalovací napetí a též sdružených napetí 36 V, 400 Hz a aprávnosti strí-

dání fází. Hodnoty napetí se kontrolují voltmetry; okamžiky vyslání odpalovacích napetí se

kontrolují podle rozsvícení signálních žárovek "Odpálení" (Pusk); správnost strídání fázi

36 V, 400 Hz se kontroluje rozsvícením a intenzitou svitu signálních žárovek "Správne" (Prav.)

"Nesprávne" (Neprav.).

D

Použiti imitátoru D-l42-ŠM a poradí kontroly elektrických,obvodd napájení a odpálení

rízených raket je uvedeno v ptedpisu Let-29-l0.

Pro spolecnou kontrolu cinnosti elektrického obvodu s radiolokátorem se k pultu 11
D-142-ŠM pripojuje pult CD-48TP.

I,
I

'I
]
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HLAVA 4

fflEU1W!iEltlZENJ:CHRAKET

Veeobecné I1da.ie

Výzbroj nerízených raket (obr. 1) se skládá'ze zarízení, která jsou urcena pro upev-

není a mírené odpálení nerízených raket S-5M, S-5K ráže 57 mm a rakety 3-24 ráže 240 mm. Ra-

kety 3-5M, S-5K slouží k nicení jak vzduených cí16, tak i pozemních cílO a rakety 5-24 slou-

!í pouze k niceni pozemních cílO.

Nef'ízená raketová výzbroj se skládá:

- ze ctyr krídlových závesníkO (popsány V hlave 2);
- ze ctyr šestnáctihlavnovýchraketových blokO UB-16-57U pro umístení a odpálení raket

ráh 57 mm;

- ze ctyr leteckých odpalovacích zarízení APU-7D pro zave!ení a odpálení rakety 3-24,
ráže 240 mm (popsáno v hlave );

- z optického automatického.streleckéhozamerovace ASP-PFD-2l spojeného s radiolokáto-

rem RP-21;

- z elektrického ovládacího systému nerízených

jO pro ovládání strelby PUS-36-68, jejich! pomocí se

pri odpálení raket rá!e 57 mm, zarízení pro ovládání

rické síte na palube letounu.

raket, který se skládá ze ctyr prístro-

rozdelují a vysílají proudové impulsy

a signalizaci v kabine letounu a elekt-

1. Umístení a zavešení nerízenÝch raket

Nerízené rakety se zavešují na ctyri krídlové závesníky pod krídlo, symetricky zprava

i zleva ve vzdálenosti 1975 mm a 2575 mm od roviny soumernosti letounu.

Pro rakety ráže 57 mm se na každý krídlový závesník zave§uje !estnáctihlavnový raketo-

vý blok UB-16-57U (obr. 24).

Podélné osy raketového bloku a rakety ráže 240 mm jsou skloneny dolO o 11hel 1 o )0 '\ .
k podélné ose 'trupu.

,Pro zavešení raketových blokO musejí být s krídlových závesníkO sejmuty I1chyty nebo

dorazy s malou základnou a namontovány dorazy se základnou 120 a 108 mm.

Zavešení raketového bloku a rakety ráže 240 mm je na vnejším závesníku stejné, jako

na vnitrním závesníku.

Rakety S-5M. S-5K

Nerízená raketa S-5M (obr. 26) trhavého l1cinku, ráže 57 mm je urcena k nicení vzduš-

ných a pozemních cílO.

Raketa se skládá z bojové cásti a prachového reaktivního motoru s prepravním pouzdrem.

,Bojová cást rakety Je urcena k nicení cíle trhavým l1cinkem, je naplnena trhavinou, Je-

jí! iniciace je provedena zapalovacem zaeroubovanfm do otvoru v prední cásti telesa bojové

cásti rakety. Zapalovac je mechanický, nárazový s odji§tovacími mechanismy a s mechanis-

my pro samoznicení.

f
Prachový reaktivní motor je urcen k udelení 1etové rychlosti rakety. Uvnitr spalovací'

komory motoru je prachová nápln, ~ež je zdrojem energie motoru a za!ehovac, Jen! zabezpecuje

záteh prachové náplne.
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Obr. 24. Zaveeený raketový blok UB-16-57U /..

1- blok UB-16-57Uj 2- ktídlový závesník BDZ-60-21Dj3- ptední dorazj 4- desetikolíkový spoj
SR-32; 5- tticetikolíkový spojSR-55j 6- zámek DZ-57Dj 7- tyc mechanismu blokování a signali-
zace; (MaS)j 8- zadní doraz; 9- oka_pro zaveeení blokuj 10- kolíkový spoj 2RM.
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Obr. 25. Raketa3-24 zavešená na odpalovacím za~ízení APU-7D

1 - k~ídlový závesník BDZ-60-21D;2 - letecké odpalovací za~ízení APU-7D;3 - nerízená raketa 3-24
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V zadní cásti motoru je tryska, která slou~í ke zvýšení impulsu reaktivní síly zvý-

šením rychlosti vytékajících prachových plyn6, na úkor jejich expanse. Na trysce je umís-

ten sklopný stabi1izátor, který stabilizuje raketu na dráze jejího letu.

Na trysku se našroubovává plastické dno, jeho~ pomocí je raketa dr!ena v raketovém blo-

ku proti pohyb6m v podélné ose.

Ke kontakt6m plastického dna se pfipojují vodice elektrických rozpetek za~ehovace a

vodice kontaktní vidlice zasunuté do zdífek v raketovém bloku.

Ffepravní pouzdro je urceno k dr~ení stabilizátoru proti rozevfení, k jeho ochrane a

k ochrane dna rakety s vidlicí' proti mechanickému poškození a té~ ulehcuje nabíjení raket

do hlavní raketového bloku.

Ffi odpálení rakety, po stlacení b6jóvého tlacítka, je pfivedeno napetí do obvodu elek-

trických roznetek za!ehovace raketového motoru rakety. Ffitom dojde k roz!havení !havicího

vlákna, následkem ceho se zapálí smes, která je na vláknu nanesena a plamenem elektrických

roznetek se zapálí prach za!ehovace. Vytvofené plyny protrhnou hliníkovou fólii za!ehovace

a spolu s horícími cástmi cerného prachu obtékají prachovou nápln motoru a zapálí ji.

TlSk plyn6, vytvofených hofením prachové náplne ve spalovací komore, uniká s výtokem

plynO tryskou. Raketa se zacne pohybovat v hlavni vlivem reaktivních sil. Kdy! raketa vyle-

tí z hlavne, tak se ~livem pOsobení síly pružin a vzdušného proudu rozevrou krídla stabili-

zátoru. Do konce horení Prachové náplne motoru letí raketa vlivem reaktivní síly a po jejím

dohohní letí dál vlivem setrvacnosti.

Ffi nárazu rakety na.cíl je uveden zapalovac v cinnost, iniciuje trhavinu a raketa vy-

buchne. Jestli!e raketa mine cíl, dojde k iniciaci zapalovace samonicícím zarízením a rake-

ta vybuchne na dráze.

Nerízená raketa S-5K s prOrazným úcinkem, rá!e 57 mm, je urcena k nicení pozemních

obrnených cílO.

Raketa je konstrukcne stejná, jako raketa S-5M, s vy jímkou bojové cásti, která má spe-

ciální zarízení vyu!ívající kumulativní proud, je! probíjí pancír.

Zapalovac rakety je mechanický, nárazový s odjištovacím mechanismem pro odjištení

v bezpecné dálce.

Obr. 26. Nerízená raketa S-5M

Raketa S-2t.

Nefízená raketa S-24 (obr. 27) s tríštivotrhavÝm úcinkem, rá!e 240 mm, je urcena k ni-

cení pozemních cílO.
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Raketa se skládá z bojové cásti a prachového reaktivního motoru. Bojová cást rakety

je urcena k nicení cíl~ prOrazným a tríštivotrhavým úcinkem. Bojová cást je naplnena trhavi-

nou, pro jejíž iniciaci, pri nárazu na cíl, je urcen zapalovac, jenž je zašroubovaný do hla-

vice rakety.

Prachový reaktivní motor slouží k udelení pocátecní rychlosti rakete v d~sledku hore-

ní prachové náplne, jež je umístena uvnitr spalovací komory.

Na vnejším povrchu spalovací komory motoru jsou tri vodicí ostruhy, jejichž pomocí je

provedeno zavešení rakety na odpalovacím zarízení. U prední ostruhy je pyrohlavice s pyro-

patronami. Ffi zavešené poloze rakety na odpalovacím zarízení APU-7D jsou kontakty pyrohla-

vice v dotyku 8 odpruženými kontakty odpalovacího zarízení a zabezpecují prívod proudu z pa-

lubní síte letounu k pyropatronám.

V zadní cásti motoru je umísten tryskový blok se šesti utesnenými tryskami, které slou-

ží k výtoku plyn~, vytvorených horením prachové náplne.

Zážeh prachové náplne,ve spalovací komore motoru, je proveden dvema pyropatronami.

Elektrický proud z palubní síte letounu je veden pres kontakty odpalovacího zarízení a kon-

takty pyrohlavice k pyropatronám, které jsou v telese pyrohlavice. Plamen od pyropatron pro-

razí hliníkovou fólii zBŽehovace a zapálí jej. Od zažehovace je zapálena prachová nápln.

Plyny, vytvorené horením prachové náplne, vytékají tryskami tryskového bloku a vytvá-

rejí reaktivní sílu. Vlivem reaktivní síly raketa prekoná odpor pružin západkového mechani~-

mu odpalovacího zarízení, zacne se pohybovat ve vedení odpalovacího zarízení a opustí jej.

Do okamžiku dohorení prachové náplne se rychlost rakety zvyšuje a dosáhne své maximální hod-

noty na konci aktivního oblouku. Dále se raketa pohybuje setrvacností.

Pro udržování smeru letu má raketa stabilizátor se ctyrmi krídly upevnenými na pracho-

vém reaktivním motoru, raketa má pritom možnost otácení kolem své podélné osy, v 40sledku

náklonu tr,ysek tryskového bloku.

Ffi nárazu rakety na cí~ je uveden v cinnost zapalovac, který iniciuje trhavinu bo-

jové cásti rakety.

Obr. 27. Nerízená raketa $-24

Šestnáctihlavnový raketový blok UB-l6-57U

Urcení

Šestnáctihlavnový univerzální raketový blok UB-l6-57U je urcen k umístení a odpálení

nerízených raket S-5M nebo S-5K z letounu.
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Taktické data

Ráž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57mm
Pocet raket v raketovém bloku. . . . . . . . . . . . . . 16
Ovládáníodpálení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektrické z palubní síte

napetim 27 V ;!:,10%

Varianty odpálení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . po jednéa v sériis minimál-
ním casovým intervalem 50 ms

Hmotnost raketového bloku:

- bez raket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 kg
- s raketami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 kg

Rozmery:
- délka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+7
1850 -5 mm

335 :i mm

381 +17 mm-11

...šírka

- výška se závesným okem

................
/

........ .....

Konstrukce

Raketový blok UB-16-57U se skládá z telesa 2, šestnácti hlavní 1, šestnácti držák6 5,

zadního aerodynamického krytu 4 a elektrické instalace 3 (obr. 28)

Teleso raketového bloku

.

(Obr. 29) se skládá z kostry 7, na které jsou umísteny: pred-

Iní aerodynamický kryt 1, dva závesné uzly 3, prední doraz 2a zadní doraz 4.

Kostra telesa raketového bloku je hlavním nosným prvkem konstrukce "bloku a je vyroben

z hOrcíkové slitiny.

Prední aerodynamický kryt má eestnáct otvord pro vývod hlavní a je ke kosti'e prierou-

bován.

Prední aerodynamický kryt, spolu se zadním aerodynamickým krytem, tvorí aerodyn~ický
tvar raketového bloku.

Raketový blok je na zámek závesníku zavešen pomocí závesných ok, prední a zadní doraz

zapadá do príslušných dorazd v závesníkU.
"

Prední a zadní dorazy omezují pohyb raketového bloku v podélném a prícném smeru. Dora-

zy jsou upevneny šrouby 12 k ocelovým cepdm 13, které jsou zamontovány v kostre raketového
bloku.

Každý závesný uzel (obr. 30) se skládá ze závesného oka 1, pouzdra 2, cížky 4, matice 5.

kolík~ 6 a ložiska 3. ~ížka tvorí základnu uzlu a je zakoncena závitem, jehož prostrednict-

vím je uzel upevnep v kostre raketového bloku. Pouzdro je drženo. v cížce kulickami ~ pri otá-

cení za jeho šestihran se pohybuje závesné oko ve svislé rovine, otácení závesného oka je

pritom zamezeno kolíky, které jsou vloženy do jeho pOdélných drážek a do dráhk pouzdra.

V prední cásti telesa je disk a v zadní objímka s otvory pro hlavne.

Po obvode objímky jsou segmentové výstupky pro upevnení zadního aerodynamického krytu

a na stene jsou otvory pro upevnení zásuvky a zdírek elektrických vodicd.

V zadní cásti kostry raketového bloku je objímka, která je prodloužením potahu kostry.

Objímka je ke kostre prišroubována a je-li treba, tak se snímá, aby byl umožnen prístup ke

spojovým boddm elektrické instalace s ln!ky zdírek a zásuvky.

Hlaven (obr. 31) slouží k umístení rakety a k usmernení jejího letu pri odpálení. Hla-

ven tvorí trubka 3 s vnitrním prdmerem 57 mm (odpovídá ráži rakety). Hlaven má otevrený

výstup vzadu pro odvod plynd pri výstrelu. Takto se snižuje technický rozptyl raket, v dds-

ledku zmenšení reaktivních sil tlaku plynd pri prdchodu raket dstovým zkosením hlavní v ku-

želu predního aerodynamického krytu raketového bloku.
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Obr. 28. Raketový blok UB-16-57U

1 - hlaven; 2 - teleso; 3 - elektrická instalace; 4 - zadni aerodynamický kryt; 5 - držák;
6 - raketa; 7 - pfirubaj 8 - eroub

f 2 3 4 5 Pohled A
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Obr. 29. Teleso raketového bloku

1 - ptedni aerodynamický kryt; 2 - pfedni doraz; 3 - závesný uzel; 4 - zadni doraz; 5 - ob-
jímka; 6 - t~en; 7 - kostra; 8 - krytj 9 - disk; 10 - eroub; 11 - plášt elektrického kabeluj

12 - eroub; 13 - cepy; 14 - kontrolni zásuvka
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Obr. 3azávesný uzel raketového bloku

1 - závesné oko; 2 - pouzdro; 3'- ložisko; 4 - cížka; 5 - matice; 6 - kolík

Obr. 31. Hlaven raketového bloku

1 - hlaven vnejeí ~ady; 2 - hlaven vnit~ni ~ady; 3 - trubky hlavni; 4 - pouzdro; 5 - nýt
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V zadní cásti hlavne je k trubce prinýtované pouzdro 4, které se svojí hranou opírá

o objímku telesa a brání hlavni v pohybu vpred. V prední cásti je hlaven prišroubovaná k ra-

ketovému bloku, což zamezuje pootocení hlavne v telese. '

V zadní cásti hlavne je výrez pro zajištení držáku a pro prdchod vodice od odpalova1r
vidlice rakety. Na raketovém bloku jsou hlavne 2 vnitrní rady delší, bez zkosení a hlavne

vnejší rady 1 mají ústové zkosení.

Držák (obr. )2) slouží k držení rakety v hlavni a k držení zátky rakety po výstrelu.

Držák se skládá z telesa 3. pružiuy 2, lapace 4 a pera 5.

Na vnejším povrchu telesa je obruba. jejíž prední plocha se opírá o celo pouzdra hlav-

ne a zadní plocha. o celo teanení vence zadního aerodynamického krytu.

Ve vnitrní prední cásti telesa je drážka 1 pro kruhový výstupek 'plastické zátky rake-

ty. Vose s drážkou je upev~ena listová pružina 2. která slouží k zajištení správné polohy

rakety v držáku.

Na telese je prinýtováno pero 5. kterézapadádo drážkyhlavnea zamezujepootocení
držáku. Pero má výrez pro prOchod vodice od odpalovací vidlice rakety.

K telesu držáku je privaren lapac. který drží plastickou zátku rakety po výstrelu.

4

Obr..)2. Držák rakety

1 - držák pro kruhový výstupek pOuzdra z plastické hmoty; 2 - pružina; 3 - teleso držáku;
4 - lapac; 5 - pero

Zadní aerodynamický kryt (obr. 33) je lehcesnimatelný. v provozu se snímá pri nabíjení

raketového bloku. Skládá se z potahu 4, na kterém je venec 5 a západka 2.

Aerodynami2ký kryt je upevnen pomocí výstupkd vence. které zapadají. pri otácení aero-

dynamického krytu okolo podélné osy, za podobné výstupky objímky telesa raketového blok~.

Proti pootácení drží aerodynamický kryt západka. která zapadá do otvoru trmenu. jež je na

objímce telesa raketového bloku. Pro otevírání západky se používá klíc s praporkem, jehož
hák zabírá za patici 3 západky.

Po celém obvodu jsou otvory pro klic, kter,ý se používá pri otácení aer9dynamického kry-

tu, k jeho sejmutí a montáži.
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K usnadnení snímání a montáže aerodynamického krytu jsou na bocích aerodynamického kry-

~u dva zesílené otvory.

Ve stene vence aerodynamického krytu je šestnáct otvord, které jsou rozmístené proti

hlavním, otvory jsou urcené k odvodu plynd pri strelbe. Otvory jsou zesílené vložkami, kte-

ré se pri namontovaném aerodynamickém krytu opírají o celo držákd a zajietují cela proti po-

hybu vzad.

K urcení otevrené nebo zavrené polohy aerodynamického krytu jsou na jeho potahu a telesa

bloku cervené rysky. Na potahu zadního aerodynamického krytu je krome toho nápis "Oteví-eno"

(otkryto) a "Zavreno" (zakryto). Sesouhlasení rysek s nápisem "Zavreno" znamená, že je zad-

ní aerodynamicJcý kryt upevnen a zajišten na telese bloku. Sesouhlasení rysek "Otevreno" zna-

mená, že je zadní aerodynamický kryt pripraven k sejmutí z telesa.

5

Sclltímo.západky

Obr. 33. Zadní aerodynamicJcý kryt raketového bloku

1 - venec; 2 - západka; 3 - patice; 4 - kryt; 5 - venec; 6 - vlo~ka; 7 - teleso západky;
8 ...pružina

Elektrická instalace de skládá z kolíkového spoje, elektrických vodicd, štítkd se zdír-

kami a zásuvky.

Elektrický kOlíkový spoj slouží k zapojení elektrického obvodu raketového bloku do

elektrického obvodu letounu.

Elektrické vodice jsou od spoje rozvedeny po celé délce raketového bloku a jsou pripo-

jeny ke zdírkám etítkd a zásuvky, které jsou rozmístené na objímce telesa raketového bloku.

Na etítcích jsou zdírky pro vidlice vodicd vnejeích raket, zásuvka má svorky pro vid-
lice vnitrních raket.

Kladné vývody od elektrického spoje jsou pripojeny ke keramickým zdížkám etítkd a zá-

porné jsou pripojeny k ocelovým zdírkám.

Pro zspojeníkontrolního prístroje PKPI-l (bez sejmutí zadního aerodynamického krytu)
je na raketovém bloku zásuvka 14 (obr. 29).

Montážní schéma elektrické instalace v raketovém bloku a principiální elektrické sché-

ma rozdelování proudových impulsd je na obr. 34 (kontrolní zásuvka a její instalace není na
obrázku znázornena).
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Obr. 34. Montážní schéma rsketového bloku UB-l6-57U

1 - vidlice spoje; 2 - elektrická instalace; J - zásuvka; 4 - zdírka; 5 - Atítek; 6 - kontrolní spoj; 7 - rsketový blok

~-
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2. Ovládací systém od~lení ne~íze~xch raket

Ovládací systém odpálení ne~ízených raket je elektric~, napájení je z palubní síte

letounu stejnosmerným proudem o napetí 27 V a zabezpecuje zapnutí obvodO odpálení, blokování

odpálení polohou p~ední podvozkové nohy, možnost odpálení raket S-24 salvou po dvou raketách

a také odpálení raket S-5M nebo S-5K sérií cty~ salv, sérií osmi salva sérií §estnácti salv

do úplného odpálení raket (salva - soucasné odpálení raket z vnitrních nebo vnej§ích raketo-

vých blokO, na levém nebo pravém krídle), signalizaci zavešení raketových blokO. Obvod zabez-

pecuje normální cinnost raketových blokO - strelba se zahajuje nejprve z vnitrních raketových

blokO a po jejich vystrílení dochází k automatickému prepnutí strelby z vnejších raketových

blokO. Ovládací obvod taktéž umožnuje nouzový shoz raketových blokO.

Elektrický ovládací systém odpáleni nerízených raket se skládá z techto cástí a zarí-

zení:

- ctyr ovládacích p~ístrojO st~elby PUS-36-68, umístených v krídlech;

- ovládacího zarízení: a) rucního, které je rozmístené v kabine letounu (automatické

jistice síte, prepínace, tlacítka viz obr. 68, 69, 70); b) automatického (relé pro zapnutí

obvodO odpálení, relé pro ~epnutí obvodO odpálení na strelbú z vnejších raketových blokO);

- svetelné signalizace formou signálních žárovek.

Spojení elektrického obvodu každého raketového bloku UB-16-57U s palubními elektrický-

mi obvody pro ovládání odpálení nerízených raket je provedeno temito kolíkovými spoji:

- ŠR-55, který spojuje k~ídlový zá.vesník s instalací v krídle letounu;

- 2RM, který spojuj& raketový blok s k~ídlovým zá.vesníkem.

Prívod proudových impulsO k elektrickým zažehovacOm prachového reaktivního motoru ra-

ket je provedeno zdírkami pres vodice v raketových blocích UB-16-57U.

Raketové bloky UB-16-57U s raketami S-5M nebo S-5K se zavešují prímo na krídlový zá-

vesník; rakety S-24 se zavešují na odpalovací zarízení APU-7D.

~

Konstrukce a cinnost prístroje PUS-36-68

Ovládací prístroj strelby PUS-)6-68 tvorí elektromechanické zarízení, které se skládá

z techto cástí: elektromagnetického relé (obr. 35), zákla~ny, rozdelovace, krytky a telesa

s kolíkovým spojem.
,

Elektromagnetické relé je urceno k ovládání pohybu bežce s kartácky po lamelách rozde-

lovace, k pripojení kartáckO k napájecímu zdroji a k ovládání kontakt O KIt K2, K3 (obr. 36),

jež zabezpecují impulsní režim prístroje.

Rozdelovac má tvar kruhové desky, na kterou jsou nemontované lamely. Lamely 1, 2 jsou

umístené z vnejší a vnitrní rady. Ve stredu rozdelovace je kont~tní kruh a nýt. Kruhem pro-

téká proud z lamel vnitrní rady na kon~akty relé a nýtem protéká proud na lamely vnitrní ra-
dy (~es kartácek c. 1).

Pootácením odporu R se se~izuje doba intervalu.

Ve výchozí poloze (obr. 37) musí být kartácek c. 1 na první lamele vnejší rady a kar-

tácek c. 2 musí být v mezere mezi lamelami vnitrní rady. Kontakt Kl je sepnut s kontakty K2

a K3. Kontakt K4 je sepnut s kontaktem rohatkového k~+a, pritom musí avítit zelená signální
žárovka, která signalizuje výchozí polohuPUS-)6-68.

Režim cinnosti PUS-36-68 je volen vícepolohovým prepinacem volby druhu zbrane l~P. ,

Cinnost obvodu: pri poloze více polohového prepínace na "RS-16" se ~i stlacení bojo-

vého tlacítka ~ivede na~tí na svorku 40 spoje ~ístroje, napetí +27 V pf-itom postupuje pres

kontakty Kit K2 relé, odpor Hl a kartáce na první lamelu vnejAí rady rozdelovace a dále

pres svorku 1 spoje k ~ivedeni prvního pracovního impulsu k odpálení rakety.
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Obr. 35. Ftístroj PUS-36-68

~ - teleso kolík'ovéhospoje; 2 - krytka; J - vzpera; 4 .. dvouramennápáka; 5 - západka;
6 - zubatka; 7 - kontakt zubatky;8 - kontaktní deska; 9 - cívka; 10 - lamelyvnejší ~ady
rozdelovace; 11 - lamely vnit~ní ~ady rozdelovace; 12 - be~ec smykadla; 13 - pouzdro; 14 - kon-
denzátor; 15 - se~iditelný odpor; 16 - germaniovádioda; 17 - be~ec smykadla

~



~

- 95-

~

Obr. 36. Principiální elektrické schéma prístroje pro ovládání strelby
PUS-36-68

Napetí +27 V je soucasne vedeno kontakty Kl, K2, KJ na kondenzátor C, který se nabíjí
a do vinutí relé, které spíná a rozpojuje kontakty Kl. K2. KJ. ~itom je prerušen prívod im-

pulsu k odpálení rakety a odpojuje se vinutí relé, relé je však urcitou dobu sepnuto, vlivem
vybíjení kondenzátoru. Bc vybití kondenzátoru se relé uvolnuje, premístí kartácek vnejší ra-
dy na druhou lamelu vnejší rady, kartácek vnitrní rady nal9. lamelu vnitrní rady rozdelova-

ce a spíná kontakty KI, K2. KJ. Ptitom je napetí +27 V vedeno pres kontakty Kl, K2 relé.
odpor Hl a kartácek, na druhou lamelu vnejší rady a dále na svorku 2 spoje prístroje k pro-

pojení druhého impulsu, ,tj. cinnost prístroje se opakuje a bude pokracovat automaticky po
dobu stlacení bojového tlacítka, až do vyslání 36ti impuiau. Po vyslání 36. impulsu se kar-
tácek vnitrní rady zastaví na 11. lamele a pres odpor R2 privede napetí+27 V do vinutí re-
lé Ninouc kontaktyK2, K3. ~ístroj se zastaví. i když zustane bojové tlacítko stlacené.

Casový interval mezi impulsy, které vysílá prístroj, je 25 ms. K odpálení raket je pot-

rebný interval 50 ma, protose u prístroje využívají pouze liché impulsy, ~teréjsou pracov-
ní. I
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Pri poloze vicepo1ohovéhoprepínace na "RS-S" je privedeno stejnosmerné napetí+27 V

na svorku 42 k napájení 33. lamely vnitrní rady rozdelovace a na svorku 40, pri stlacení

bojového tlacítka.

Pri strelbev daném režimu zabezpecuje prístroj vyslání osmi pracovních impulsn ( s in-

tervalem 50 ms) a poté se prístroj zastaví. kartácek vnitrní rady pritom búde na lamele 33,
na níž je pripraveno napetí +27 V, které bude privedeno do vinutí re1é pres odpor R2, minouc
kontakty re1é.

Pri poloze vícepolohového prepínace na 'RS-4", se pri

jí napetí +27 V na svorky 41, 42 (pres ne na lamely 5, 25,
svorku 40. Toto napájení zabezpecuje automatické zastavení

ních impulsn.

Cinost prístroje a strelba nerízenými raketami se zastaví bud po vyslání zvoleného

poctu impulsn prístrojem nebo pri uvolnení bojového tlacítka; pri opetném stlacení bojového

tlacítka pokracuje prístroj ve vysílání zvoleného poctu impulsó.

Ve výchozí (nulové) poloze je kontakt K4 vacky sepnut a pres nej je priveden záporný

pól k zelené signální žárovce nulové polohy prístroje. Se zahájením cinnosti prístroje se

kontakt K4 rozepne a signální žárovka zhasne. Po vyslání celého cyklu impu1sn se prístroj
zastaví ve výchozí poloze, kontakt K4 se sepne a žárovka se rozsvítí.

stlacení bojového tlacítka propo-

33 vnitrní rady rozdelovace) a na

prístroje po vyslání ctyr pracov-

Zarízení pro ovládání a si~n~~i~aci

Rozmístení zarízení pro ovládání a signálních žárovek v kabine letounu je znázorneno

na obr. 68, 69 a 70. Níže je uveden seznam zarízení, které prímo náleží k ovládání odpálení

nerízených raket.

Na svislém predním panelu pravého pultu jsou umísteny:

- automatycký jistic síte AZS-lO "Odpálení SS, K-5, RS, S-24". (Pusk SS, K-5, RS, 3-24)

IP. Pres nej je privedeno napetí palubní síte do ovládacích obvodn odpálení nerízených raket;

- automatický jistic síte AZ3-l0 "Napájení záteže 3-4" 2P. Pres nej je propojeno nape-
tí palubní síte na relé, které prepíná obvody odpálení nerízených raket z vnitrních raketo-

vých blokó na vnejší.

,;

Na svislém zadním panelu pravého pultu jsou umísteny:

- automatický jistic síte "Tlacítko strelby" (knopka strelby) 45P. Pres nej je propo-

jeno napetí palubní síte do obvodu bojového tlacítka a do vinutí ovládacího relé odpálení
nerízených raket;

- automatický jistic síte AZS-5 "Signalizace záteže" (Signaliz.podvesok) 22P. Pres

nej je pr~vedeno napetí palubní síte k signálním žárovkám za?ešení záteže a nulové polohy

prístrojO PUS-)6-68;

- automatický jiátic síte AZS-20 "Nouzový shoz pum, RS, APU. Nouzové odpálení 3S"

(Avar. sbros bomb, RS, APU. Avar. spusk SS) 23P. Pres nej je propojeno napájení obvodO nou-
zového shozu záteže (pri stlacení tlacítek nouzového shozu záteže).

Na levém horním štítku prístrojové desky je umísten:

- více polohový prepínac volby druhu zbrane 19P. Tímto prepínacem se volí režim cinno~-
ti ovládacích prístroj6 strelby PUS-36-68, pri volbe variant odpálení raket S-5M nebo S-5K.

Je-li vícepo1ohový prepínac v poloze "RS-4", tak jsou na každé stlacení bojového tlacítk~,

na rídicí páce ~etounu, postupne z raketových blokO UB-16-57U odpáleny 4 rakety, s casovým inteJ
valem mezi jednotlivými odpáleními 50 ms. Je-li vícepolohový p~epínacv poloze "RS-8-, je odpále-
no 8 raket. Je-li vícepolohový prepínac v poloze "RS-16", je odpáleno16 raketz každého ra-
ketového bloku.

Na stredním etítku pod prístrojovou deskou jsou umísteny:

- zelené signální žáro',ky "Zavešená 1 vnitrní" (Podvešen 1 vnutr.), "Zavešená 2 vnitr-

ní" (Podvešen 2 vnutr.), "Zavešená J vnejší" (podvešen 3 vnešn.), "Zavešená 4 vnejU" (Pod-'
vešen 4 vnešn.), na tablu T-8U2 (22S). ~árovky signalizují zavešenízáte!ena zámcíchkríd-
lových záveaníkO;

--------.
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- zelené signální žárovky "Nulová poloha HS c. 1" (Nul. polož. HS No 1), "Nulová po-

loha HS c. 2", "Nulová poloha HS c. 3", "Nulová poloha HS c. 4", na tablu T-4U2 (32S). ~á-

rovky signalizují, že jsou ~ístroje pro ovládání st~e1by PUS-36-68 ve výchozí poloze.

Na ~ístrojové desce jsou dve tlacítka "Nouzový shoz záteže vnejeí-vnitrní" (Avar.

sbros podvesok vneAnych-vnutrennych) 24P, 27P. T1a~ítka slouží k propojení napetí +27 V

k elektromagnetickým spouAtovým mechanismOm zámk6 kríd1ových závesníkd.

~i stlacení tlacítka jsou z letounu shozeny raketové bloky (odpalovací zarízení) s ra-

ketami nebo bez nich.

Na ~idicí páce letounu (v zadní cásti) je bojové tlacítko l3P. Bojové tlacítko slouž!

k odpálení rízených a samonavádecích raket, nerízených raket a bombardování. Strelba z kanó-

nu se ovládá tlacítkem strelby z kanónu GŠ-23 (1978), Jež je v ~ední cásti ~ídicí páky 1etou-

nu.

Od~álení nerízených raket

~ed odpálením nerízených raket musí být zapnuty tyto automatické jistice síte (AZS):

- "Tlacítko strelby" (Knopka stre1by);

- "Odpálení SS, K-5, HS, S-24" (Pusk SS, K-~,

- "Napájení záteže 1-2" (:r!tan podv. 1-2);

- "Napájení záteže 3-4" (Pitan padv. 3-4),;

- "Nouzový shoz pum, HS, APU. Nouzové odpálení

pusk SS);

- "Signalizace záteže" (Signaliz. podvesok).

HS, S-24);

SS" (Avar. sbros bomb, HS, APU. Avar.

Na hlave zamerovace (75P) musí být ~epínac "5-S" v poloze "S" a ~epínac "HS-NO" v po-

loze "HS".

Vícepo1ohový ~epínac volby druhu zbran~ 19P mus1 být v jedné z techto poloh: "RS"

("4", "8", "16"), v závislosti na zvolené variante odpálení raket.

Jsou-li na kríd1ových závesnících zaveAeny ct~i raketové bloky UB-16-57U, musejí sví-

tit ct~i zelené signální žárovky "Zaveeená 1 vnit~ní",. "Zave!ená 2 vnit~ní", "Zavelená 3

vnejAí", "Zave!ená 4 vnejAí".

Nezávisle na tom jsou-li raketové bloky zaveeeny , musí svítit ctyri signální žárovky

"Nulová poloha HS c. 1", "Nulová poloha HS c. 2", "Nulová po1oaa c. 3", "Nulová poloha c. 4",

jsou-li ~í~troje PUS-36-68 ve výchozí poloze.

Po zamí~ení se odpálení raket provede postupným stlacováním bOjOVé~ tlacítka na rídi-

cí páce ~etounu.

Pri stlacení bojového tlacítka je ~ivedeno napetí palubní síte k zažerovacOm pracho-

vých motor6 raket a rakety jsou vystreleny z raketového bloku, Pricemž se ne~prve vyprazd-
nují vnitrní raketové bloky a poté vnejAí.

Cinnos~~l.ek'trickéhO obvodu odpálení raket S-24

K odpálení raket S-24 musí být více polohový ~epínac volby zbrane 19P v jedné z techto

poloh: "S-24 1-2" nebo "3-24 )-4".

Rakety se odpalují po zamírení. Pri stlacení bojového tlacítka spíná relé 30P a nape-

tí palubní síte je propojeno do více polohového prepínace obvodem: automatický jistic síte

"Odpálení SS, K-5, HS, 3-24", kontakty 5-6 relé 3P pro blokování polohou podvozku, kontakty

5-6 relé 30P, svorka 12 vícepolohového prepínace 19P. Krome toho spíná pri zapnutém automa-

tickém jistici síte "Odpálení SS, K-5, HS, 3-24" casové relé 194P, které zapíná relé 195P
pro blokoyání soucasného odpálení dvou raket.

j
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Dal!í cinnost závisí na poloze více polohového ~epínace 19P.

Je-li vícepolohovt ~epínac 19P v poloze "5-24 1-2", propojí se napetí ze svorky 4 do

vinutí relé 116P. Relé seIme a propojí napetí z automatickéhojistice síte "Odpálení SS, K-5,

RS, S-24" ptes kontakty 5-6 relé 3P, kontakty 2-3 relél16P (kontakty 5-6 116P, kontakty

2-1 relé 195P), na svorku 11 spojd závesníkd c. 1 a c. 2. Raketa 5-24 je odpálena z levého

vnitrního kt!dlového závesníku. Za 0,1 s se odpojí casové relé a ~itom vypíná relé 195P pro

blokování soucasného odpálení dvou raket. Raketa 5-24 z pravého vnitrního krídlového záves-

níku je odpálena.

Je-li více polohový ~epínac 19P v poloze "5-24 3-4", je propojeno napetí ze svorky 5

do vinutí relé l17P. Relé sepne a propojí napetí z automatického jistice síte "Odpálení SS,

K-5, RS, S-24" ~ee kontakty 5-6 relé 3P, kontakty 2-3 reU 117P (kontakty 5-4 relé 195P),

na svorku 11 spojd kflídlových závesníkd c. 3 a c. 4. Raketa 5-24 je odpálena z levého vnej-

Uho krídlového závesníku. Z pravého vnejeího závesníku je raketa odpálena za 0,1 s (po od...

pojení casového relé).

J. Cinnost elektrického ovládacího systému odDálení nerízených raket

Na obr. 37 je principiální ovládací elektrické schéma odpálení nerízených raket.

~innost elektrického obvodu siRnalizace~a~eení_~átA!e

Zaveeení odpalovacích zarízení APU-7D nebo raketových blokd UB-16-57U se provádí na

zemi. Pri zaveeení na zámek krídlového závesníku stlací teleso zarízení drík mechanismu Pro

blokování a signalizaci, který je Da zámku závesníku, nahoru a drík svými kontakty 1-2 uza-

vírá'záporný obvod signalizace. V tom ~ípade budou signální !árovky signalizovat zaveeení

záte!e na zámcích DZ-57D ktídlovtch závesníkd. Signální !árovky budou napájeny obvodem:

- automatický jistic síte "Signalizace záte!e", signální !árOvky"Zaveeená 1 vnitrní",

"Zaveeená 2 vnitrní", "Zaveeená 3 vnejeí" , "Zaveeená 4 vnejeí", kontakty 11-12 (8-7, 17-16,
14-13) relé 25S (kontakty 2-1 relé 72P a 73P pro vnejeí záte!), kontakty 2-1 relé 42P (5-4

relé 42P, 2-1 relé 43P, 5-4 relé 43P) a dále ~es svorky 1 spojd ŠR-32 ktídlovtch závesníkd

a záplkd , sepnuté kontakty 1-2 MBS a svorky 2 spojd ŠR-32 k zápornému pÓlu. Žárovky se rozsví-

tejí a budou svítit do té doby, dokud nebudou raketové bloky nebo odpalovací zarízení shoze-

ny nebo do vypnutí automatického jistice síte.

Cinnost elektrickéh~_obvodu siRnalizace výchozí polohy ptístrojd

PUS-J6..68

,

!

.,-th
,,': ~1i:

-'j' .;:;;,

. '~~~~
-,-

Výchozí poloha ~ístrojd PUS-36-68, která je nezbytná ~ed odpálením prvních raket

z raketovýchblokdUB-16-57U, se musí'zkontrolovat na zemi ~ed zaveeením raketových blokO
n
.

e
.

bo pted nabíjením raket. K tomu je treba zabezpecit provozní stav obvodd odPále

í

í imitací

situace za letu, takto:
. . .

- zapnout automati~ké.ji's.ticesíte "Odpálení SS, K-5, HS, 5-24", "Signalizace záteh",
"Tlacítko sttelby" , "Signalizace podvozku, ANO";

- více polohový ~epínac 19P ~epnout do poloQy "RS 16";

- stlacit tlacítko kontroly !árovek Da etítku PP5-2MK (je povolené pouze pti kontrole

stavu obvodO sttelby), ptitom ~ude propojeno napetí do vinutí relé 3P pro blokování' obvodd

odpálení polohou podvozku, relé sepne a uzavre obvod odpálení;

- dr!et kontrolní tlacítko stlacené a zkontrol~vat, zda svítejí !árovky "Nulová po-

loha RS". Signální !árovky budou svítit tehdy, jestli!e bude kontakt rohatkového kola sep-

nut s kontaktem K4.

.
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Kdy! žárovky nesvítí. je tfeba stlacit bojová tlacítko 13P. Pritom je propojená nape-

tí do elektromagnetickéhorelá PUS-36-68 pfes jeho svorku 40 a prístroj se uvede do výchozí

polohy. Pritom se rozsvítí dve žárovky "Nulová polohy RS 1" a "Nulová polohy RS 2". Jestli!e

nesvítí žárovky "Nulová poloha HS 3" a "Nplová poloha HS 4". je tfeba je§te jednou stlacit

bojové tlacítko. po jeho stlacení odpracují prístroje PUS-36-68 vnejeích raketových blokd

svOj cykl a žárovky Be rozsvítí.

Cinnost elektrického obvodu odpálení nerízených

raket

Obvody 9dpélení nerízených raket jsou blokované vysunutou polohou prední podvozkové

nohy pomocí relé )P. Po vzletu letounu a.zasunutí podvozku se zapne koncový vypínac sig~ali-

zace zasunutí predního podvozku a uzavre obvod vinutí relé 3P. relé sepne a sepnutím kontak-

td pripraví obvod odpálení raket k cinnosti.

Je-li vícepolohový prepínac 19P v poloze"RS 4; je propojeno napetí z jeho tretího kon-

taktu na svorky 41 v§ech prístrojd PUS-)6-68. pres diodu 177P na svorky 42 všech PUS-36-68.

pres diodu l78P a kontakty relé 144P na svorky 40 prístrojd PUS-)6-68 c. 1 a c. 2 a také do

vinutí relé 145P. jež je vyvedeno na kostru.

Pritom:

a) prístroje PUS-36-68 c. 1 a c. 2 zahajují odpracování prvních ctyr pracovních impul-

sQ (~intervalem, 50 ms);

b) relé l45P spíná a.rozepne svá rozepínací kontakty 1-2. címž odpojuje na dobu stla-

cení bojového tlacítka oba spínací obvody relé l44P pro prepnutí prístrojO PUS-)6-68. Po vys-

lání ctyr pracovních impulsd se prístroje PUS-)6-68 c. 1 a c. 2 zastaví. Každým následujicím

stlacením bojováho tlacítka vyele prístroj posloupnost pracovních impulsd v sérii po ctyfech

na každé stlacení boj~véhó tlacítka za podmínky. že je tlacítko stlacené minimálne 0,2 s.

Po vysláníeestnáctéhoimpulsu(z )1. lamelyprístrojQ)se za 0,025 s z lame13' 32 prís-
troje c. 1 propojí napetí do vinutí relé l41P pres rozepínací kontakty 11-10 relé l42P a na

kondenzátor l67P. Relé l41P spíná a:

- sepnutím svých kontaktO 4-5 se zablokuje do konce impulsu;

- rozepnutím svých kontaktd 4-) rozpojí obvod pro zapnutí relé 143P;

- sepnutím svých kontaktd 6-7 propojí napetí do vinutí relé l42P obvodem: automatický

jistic síte "Napájení záteže 3-4", kontakty 2-) relé 33E. kontakty 6-7 relé l41P, vinutí

l42P, která spíná a z~blokuje se svými kontakty 2-).

, . Pri sepnutí relé l42P nastane tato cinnost:

- spínáním svých kontaktd 5-6 se pripravuje obvod pro zapnutí relé

~

3P (v tomto okam-

žiku je toto relé rozepnuto kontakty 4-) relé l41P a v ddsledku toho relé 4)P nemdže sep-

nout do okamžiku privedení impulsu z prístroje PUS-)6-68, to znamená pribl žne 0,010 s);

- ~pínáním kontaktd 8-9 se pripravuje obvod pro sepnutí relé 144P, lelé l44P nemdže

sepnout, dokud je stlacené bojové tlacítko. /

Po uvolnení bojového tlacítka se odpojuje vinutí relé 145P, pritom se pres sepnuté kon-

takty 1-2 relé l45P. kontakty 2-1 relé l46Pa kontakty 8-9 relé 142P proPojí napetí palubní
/

síte do vinutí relé.

Relé 144P spínát zablokuje se svými napájecími kontakty 5-6, kontakty 2-1 odpojuje z cin-

nosti pfístroje PUS~36-68 vnitrních raketových blokfi UB-16-57U c. 1 a c. 2 a kontakty 2-)

pripravuje obvod pro zapnutí prístrojd PUS-36-68 pro cinnost raketových blokd UB-16-57U c. 3
a c. 4.

Pri postupném stlacování bojového tlacítka je pfivádeno napetí palubní síte pres více-

polohový prepínac 19P na svorky 40 prístrojd PUS-)6-68 C. 3 a C. 4.

. i
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Tímto zpOsobem zabezpecuje elektrický obvod strelbu nerizenými raketami (16 raket)

z vnitrních raketových blokO s následujicím automatickým prepnutim na strelbu nerízenými ra-

ketami z vnejeich raketových blokO UB-16-57U sérií po ctyrech raketách z každého raketového

bloku.

Je-li vicepolohový prepínac 19P v poloze "RS 8", je propojeno napetí z jeho kontaktu

2 nB svorky 42 vAech prístrojd PUS-36-68 pres diodu 178P a rozepínací kontakty 2-1 relé l44P,

na svorku 40 prístrojO PUS-36-68 c. 1 a c. 2 do vinutí relé 145Po

Obvod pracuje tak, jak je výAe popsáno, pouze s tím rozdílem, že je z raketového blo-

ku vystreleno maximálne 8 raket. Je-li vícepolohový prepínac v poloze "RS 16", tak je nape-

tí palubni síte z jeho kontaktu 1 propojeno pres rozepínací kontakty relé 144P na svorky 40

prístrojd PUS-36-68 c. 1 a c. 2 a do vinutí relé l45P. Obvod pracuje tak. jak je výAe popsá-

no. pouze s tím rozdílem. !e je z raketového bloku vystreleno maximálne 16 raket.

Bude-li bojové tlacítko uvolneno dríve. nežli prístroj vyslal zvolený pocet impul-

sd. je odpálení raket preruAeno v okam!ikuluvolneníbojového tlacítka.

Ci~ost elektrického obvodu nouzového shozu nerízených raket (blokd)

Pred nouzovým shozem raketových blokd UB-16-57U z letounu (nebo APU-7D) s raketami ne-

bo bez nich. je treba zapnout automatický jistic síte "Nouzový shoz pum. RS. APU. Nouzové

odpáleni SS" (Avar. sbros bomb, RS,.APU. Avar. pusk SS) 23P. Vnitrní zátež se shazuje stla-

cením tlacítka "Nouzový shoz záteže vnitrní" (Avar. sbros podvesok vnutren.) 24P a vnejAí

zátež se shazuje stlacením tlacítka "Nouzový shoz záteže vnejší" (Avar. sbros podvesok vneš-

nych) 27P.

Pritom se propojí napetí pres automatický jistic síte 23P. kontakty tlací~ka, svorky 7

spojd SR-32 do nouzového vinuti elektromagnetických spouštových mechanismd zámk:d obou kríd-

lových závesníkd (vnitrních nebo vnejších); zámky se otevrou a bloky odpadnou od letounu.

Po shozu se drík mechanismu pro blokování a signalizaci uvolní a rozpojí kontakty 1-2

mechanismu MBS obvodu signalizace zavešeni záteže. Signální žárovky "ZaveAená 1 vnitrní",

."Zaveeená 2 vnitÍ'ní" (nebo "ZaTeleaá 3 Taejší~. "Zavešená 4 vnejší") zhasnou.

Poznámka. Pro kontrolu vysílání a správného rozdelováni proudových impulsd do obvodd

odpálení,z ovládacích pristrojd strelby PUS-36-ó8, ne!'izenýchrake,tS-5M nebo S-5K

se používá kontrolní pri3troj prdchodu impulsO PKPI-l.

KUSDvnik ke schématu ovládání nerize~Ých raket

(obr. 37) \

Por.
cís.

Název zarizeni Typ Pocet
Umísten~

IP IAutomatický jistic síte. "Odpáleni

SS. K-5. RS. S-24"

2P IAutomatický jistic síte "Napájení

záteh 3-4"

AZS-IO 1 Kabina, pravý pult

3P IRelé blokování podvozkem I TK.E52PDIU . 1 Kabina. skrínka relé
lem

~dicí páka letounu

I

I

I

za sedad- ,

AZS-lO 1 Kabina, pravý pult

~

13P IBojové tlacítko

19P IPrepinac druhu zbrane

204K

llP4NBK

1

1 Kabina. levý horní elektrický

štítek

22P IAutomatický jistic síte "Signa-
liz.ace záteže"

AZS-5 1 Kabina. pravý pult



Por.
cís.

Název zarizení

23PIAutom~tický jistic síte "Nouzový

shoz pum, RS, APU. Nouzové odpá-

leni SS"

24PITlacítko nouzového shozu vnitr-
ních záteží

25PIZámek levého vnitrního závesníku

27pITlacítko nouzového shozu vnej-

Uch záteží

30PIRelé odpálení RS, S-24

31PIPrístroj pro ovládání strelby

nerízenými raketami PUS-36-68

c. 1

32P
I

PrístrOj pro ovládání strelby

nerízenými raketami c. 2

42P
I

Relé v obvodu signalizace

vni trních záteží

43P
I

Relé v obvodu signalizace

vne jeích záteží

45PIAutomatický jistic síte "Tla-

cítko strelby"

67P

I

Relé pro odpojení NOV

68P Re1é pro odpojení NOV

72P
I

Re1é signalizace zavešení pali-

vové nádrže na 3. závesníku

73PIRelé signalizace zavešení pali-

vové nádrže na 4. závesníku

75P IHlava zamerovace

l16pIRelé v obvodu odpálení S-24

c. 1-2

l17PIRelé v obvodu odpálení S-24

c. 3-4

l40PlRelé pro odpojení NOV

l4lPIRelé blokování po 16. impulsu

PUS-36-68

l42pIRelé blokování po 16. impulsu

PUS-36-68

l4JP IRelé pro prepnutí vnitrních

PUS-36-68 na vnejší

l44P IRelé pro prepnuti vnitŽ'ních

PUS-36-68 na vnejší

l45PIRelé pro prepnuti vnitrních

PUS-36-68 na vnejší
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Typ

AZS-20

204K

DZ-57D

204K

TKE52PDlU

PUS-36-68

PUS-36-68

TKE24PDl

TKE24PDl

AZS-5

TKE2lPDT

TKE2lPDT

, TKE2:).PDT

TKE2lPDT

ASP-PFD-2l

TKE5 3PD1U

TKE52PD1U

TKE21PDT

RES-9

TKE24PDl

RES-9

TKE52 PD1U

TKE52 PDT

.

Pocet

/

Umístení

1 Kabina, pravý pult

1 Kabina, prístrojová deska

1

1

Levé krídlo

Kabina, prístrojová deska

1 Kabina, skrínka relé za sedad-

lem

1 Levé krídlo

1 Pravé krídlo

1 SkŽ'ínka výzbroje, prehrada 13
.
-

1 SkŽ'ínka výzbroje, prehrada 13

1 Kabina, pravý pult

1

1

Skrínka relé v levé kŽ'íd1e

SkŽ'ínka relé v pravém krídle

1 SkŽ'ínka relé výzbroje, pŽ'ehra-

da 13

Skrínka relé výzbroje, prehra-
da/13

.1

bina, nad pŽ'ístrojovou deskou

Ž'ínka relé výzbroje, prehra-

a 13

SkŽ'ínka relé výzbroje, pŽ'ehra-

da 13

Skrínka relé v levém krídle

1

1

1

1

~
1 SkŽ'ínka relé v úseku Za nádr-

žemi

SkŽ'ínka relé v úseku za nádrže-1
mi

1 SkŽ'ínka relé v úse~u Za nádr-

žemi

1 SkŽ'ínka relé v úseku za nádrže-

mi

1 Skrínka relé v úseku Za nádrže-

mi ..



I
POr.

1

cís. I
l46P IReH

I

Název zarízení

pro prepínání obvod~

!150P Relé pro odpojení NOV

6lP IPrístroj pro ovládání strelby

c. 3

62P I Prístroj pro ovládání strelby
c. 4

66P IKondenzátor

1161P IKondenzátor

~77P IDioda

1178P IDioda

1194P I Casové relé t
'.

1195P IRelé

lE I Dynamos poui§te c

2E I Diferenciální minimální relé

i
7E I Stabilizacní transformátor

9E' I Vypínac generátoru stejnosmer-

ného proudu

10E I Akumulátorová baterie
I

nE I Relé pro blokování pozemním
zdrojem elektrické energie

l3E I Spoj pro pripojení pozemního

zdroje stejnosmerného proudu

l4E I Vypínac palubních a pozemních
akumulátoro.

19E I Stykac pro zapnutí první aku-
mulátorové baterie

26E I Stykac pro-zapnutí druhé aku-
mulátorové baterie

34E I Setrvacná pojistka v obvodu blo-

kování pozemním zdojem elektric-
ké energie

2S Automatický jistij! síte "Signali-

zace podvozku, ANO.'
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Typ

TKE21PDT

TKE21PDT

PUS- 36-68

PUS-36-68

K53-lA-30-l5

K53-1A-30-15

D2 32B

D2 32 B

TVE-10lA

TK~2PDT

GSR-ST-12000VT
I

DMR-400T

TS-914T

VG-15K-2S

l5SCS-45B

TKE53PDT

ŠRA-250MLK

2VG-15K

KM-400DV

KM-400DV

IP-5

AZS-5

.

Pocet Umísteni

1 Skrínka relé v úseku za nádr-

hmi

Skrínka relé v úseku za nádr-

hmi

1

1 Levé kr:ídlo

1 Pravé krídlo

1 Skrínka relé v úseku za nádr-

hmi

Skrínka relé v úseku za nádr-

hmi

1

1 Skrínka relé v úseku za nádr-

žemi

Skr:ínka relé v úseku za nádr-

žemi

1

1 Skrínka relé

da 13

Skr:ínka relé

da 13

Motor, mezi prehradami 26 až 28

výzbroje, prehra-

1 výzbroje, prehra-

1

1 Zdrojový uzel, mezi prehradami

11-12, vlevo

Zdrojový uzel, mezi. prehradami

12.-),], levý pult

Kabina, pravý pult

1

1

2 Prední spodní úsek pro TYbavení,

prehrada c. 10

Skrínka relé, vpravo, mezi preh-
radami 12-13

1

1 Prehrada c. 12-13, levá strana

1 Kabina, p4vý pult

1 Skrínka stykaco., mezi prehrada-
mi 10-11

Skrínka stykaco., mezi prehrada-
mi 10-11

1

1 Zdrojový uzel, mezi prehradami
12-13

1 Kabina, pravý pult
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.4.. Tablo T-4U2

Tablo svetelné signalizace T-4U2 (obr. 38) má signální žárovky pod zeleným svetelným

filtrem s nápisy "Nulová poloha RS c. 1", "Nulová poloha RS C. 2", Nulová poloha RS C. )",

"Nulová poloha RS c. 4". Zárovky signalizují, že jsou prístroje PUS-)6-68 v nulové (výchozí)

poloze.

..

~,~

Obr. 38. Tablo T-4U2

Por. Název zarízení T'yp Pocet Umístenícís.

6S Koncový vypínac zasunuté polohy VK-2-200R 1 Prehrada 7A v rovine symetrie

prední podvozkové nohy letounu

11S Štítek PPS-2MK 1 Kabina, levý pult

22S Tablo svetelné signalizace T8-U2 1 Kabina, strední etítek

25S Rel kontroly žárovek TK.E26PDl 1 Kabina, skrínka relé

26S Relé kontroly žárovek TKE26PDl 1 Kabina, skrínka relé

32S Tablo svetelné signalizace T4-U2 1 Kabina; strední štítek
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HLAVA 5

BOMBAROOVAC! VfzBROJ

Urcení

Bombardovací výzbroj (obr. 1) letounu umožnuje soucasné zavešení dvou pum od 50 do

250 kg (na závesníky c. 1 a c. 2) nebo ctyf pum od 50 do 250 kg (na zá.esníky c. 1, 2, 3,

4) nebo deseti pum o hmotnosti 100 kg. Ptitom pro zavešení osmi pum o hmotnosti 100 kg se

využívají vícezámkové nosníkové závesníky MBD-2-67, je! se montují na závesníky c. 1 a 2.

Zbylé d.e ~ se-zavešují na závesníky c. 3 a 4.

Bombardovací výzbroj se skládá:

- ze,ctyf kfídlových závesníkO se zámky DZ-57D pro za.eAení a shoz pum (popsané v hla-

ve 2);
- ze dvou vícezámkových nosníkových závesníkO MBD-2-67;

- ze zamefovace ASP-PFD-2l, který umožnuje bombardování z letu stfemhlav, podle vypo-

cítaného úhlu a podle podmínek shozu pumj

* z elektrického ovládacího systému shozu pum, kter,ý se skládá s elektromagnetických

mechanismO zámkO DZ-57D a k~idlových závesníkO, ovládacího zafízení, svetelné elektrické sig-

nalizace a elektrické instalace.

1. Rozmístení a zavešování DUJIl

Pumy se zavešují svými závesnými oky pfímo na nosné háky zámku kfídlových závesníkO,

na každý závesník po jedné pume. Pro zavešení pum musí být z kfídlových závesníkO vyjmuty

pfední a zadní dorazy, jež byly použity pfi zavešení odpalovacích zafízení pro tízené a sa-

monavádení rakety nebo pro netízené rakety a vícezámkové nosníkové závesníky. Místo dorazO -

namontovat pfední a zadní úchyty. Sefiditelnými operkami pum, je! jsou na úchytech se po za-

vUení vyrovnávají pumy a zajištuje se jejich poloha. Zavehní pum je znázorneno na obr. 39.

Pti zavešování pum s p,yrotechnickým zajištením zapalovacO se nabíjecí kabely zapalovacO za-

vádejí do drážek mechanismO pro vysílání impulsO v kfídlových závesnících, ve kterých jsou

kabely zajišteny kulickami.

Pti zavešování pum, jejich! zapalovace mají vrtulky, provádí mechanické zajištení

vrtulek dráty UVP-ISj kroužek drátO se zavádí do zámku ftstrá-Slepá" zámku DZ-57D, kde je

držen (viz zavešení FAB-250 a FAB-10O na obr. - . Kdy! se pumy zavešují ns vícezámkov,f nos-

níkový závesník MBD-2-67, využívají se ctyfi bocní závesná stanovište tohoto závesníku. Na

vícezámkové nosníkové závesníky se mohou zavešovat ~, jejich! zapalovace mají jak p,yrotech-

nické, tak i mechanické zajištení.

2L-Vjcezámkový nosníkový zAyesnjk

MBD-2-61

Vícezámkový nosníkový závesník je urcen k zavešování a nucenému shozu pum o hmotnosti

100 kg. Na bocní závesná stanovište vícezámkového závesníku se zavešují ctyri pumy.

Dva vícezámkové nosníkové zá'V'esníkyse montují na kfo!dlové závesníky c. 1 a 2 (obr. 4.0).

Vícezámkový nosn1kový zá'V'esník(obr. 41) tvoH silový nosník, na kterém jsou D&montová-

ny 4 pumovézámky 5.
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3 6 7 8 10 ff 1262

I 15 I~ IJ

19 18 17 f6

Obr. 39. Zaveeení pum FAB-250 a FAB-100

1 - puma FAB-250; 2 - nabíjecí kabel zapalovace; 3 - závesník BDZ-60-21D; 4 - otvor pro prís-
tup k prednímu MPI; 5 - prední mechanismus pro vysílání impulsd (MPI); 6 - ohmický odpor;
7 - prední úchyt závesníku; 8 - desetisvorkový spoj' 9 - zámek DZ-57D; 10 - zadní úchyt zá-
vesníku; 11 - zadní mechanismus pro vysíláni impuls O; 12 - otvor pro prístup k zadnímu MPI;
13 - zámek mechanismu "Ostrá-Slepá"; 14 - drík mechanismu blokování a signalizace (MBS);
15 - závesné oko pumY; 16 - puma FAB-IOO;17 - kroutek drátd UVP:"IS; 18 - dráty UVP-IS;

19 - vrtulka zapalovace

~
~

/'
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Silový nosník 26 má tvar osmihranáho hranolu. Na nosníku jsou umí steBY a upevneny cty-

ri záv~sná uzly (stanovište) pum umístených za sebou ve dvou kolonách. V kaldé kolone je pra-

vý a levý závesný uzel.

Pro ovládání zapalovacd jsou na nosníku upevneny dva bloky 20 s mechanis~ MPI a MVN.

Na nosníku jsou taktá! dve závesná oka 3, ~ední 6 a zadní 11 dorazy, ctyri petice 12

a rada _jiných cástí. Závesník je elektricky spojen s krídlovým závesníkem kolíkovým spojem

7. Pro získání optimálních aerodynamických charakteristik jsou prední a zadní cela silováho

nosníku zakryta aerodynamickými kryty 1 a 17. Upevnení závesných uzld pumových zámkd na si-

lovám nosníku tvorí konzola 28. Na kaldé konzole je upevnen mechanismus blokování a signali-

zace MBS-66 (4), úchyty 25 a zámky 5. -

Zámek (obr. 42) slouží k držení p~ v zavešeném stavu a k jejímu shozu s nuceným od-

mrštením. Zámek tvorí objímka 11, ve která jsou umístená cásti p,yrotechnického uzlu a kine-

matika.

Se zámkem je spojena komora 6, do které se nabíjí py:ropetrona PPL. Komora 6 spolu

s válcem 35 tvorí p,yrotechnický uzel zámku.

Pyrotechnický uzel (obr. 43) zámku zabezpecuje odemcení zámku a nucené odmrštení pu-

~. Uzel se skládá:-z válce tvaru L (4), v jehož svislám kolene A Je ~íst J, komora 6, uvnitr
komory je objímka 14 a záver 10, který je v komore zajišten maticí 8.

Koleno A válce 4 má dva nálitky, které mají tvar vybrání pro kolíky, jejichž prostred-

nictvím se válec upevnuje v objímce zámku. Koleno B válce 4 má uvnitf kruhové vybrání 16,

do kterého zapedá výstupek komory 6. Píst 3, který je v kolene A, slouží k odmrštení ~.

Horní cást pístu má labiriatov' tesnení (kruhová vybrání). Do spodního cela pístu 3 je naš-

roubovaná patice 1. Proti vypadnutí z válce je píst držen maticí 2, která je spojena s vál-

cem pomocí ~íruby. K vyjmutí pístu z válce je treba pootocit matici 2 o úhel 90 o v libo-

volnám smeru.

V komore 6 se umistuje p,yropetrona. Komora se skládá z hlavnové a nábojové cásti.

Uvnitr hlavnové cásti je prdšlehový kanál 5. Na konci hlaviové cásti je píst. Zdola jsou

na hlavnová cáti komory dve drážky 15, se kterými jsou spojené cásti kinematiky zámku.. V ná-

bojové cásti komory 6 je objímka 14. Do nábojní komory objímky se vkládá p,yropetrona PPL.

Zpr~du je komora zakryta záverem 10. Na vnejší zesílené cásti komory je závit, na který se
našroubovává matice 8, jež zabezpecuje tesné spojení záveru 10 s objímkou 14. .

Aby se matice nemohla samovolne pootácet, je na komore upevnen zajiAtovac 7. Záver 10

slouží k uzamcení p,yropetrony, jež je v objímce. Záver se skládá z telesa, ve kterém je
izolátor s kontaktem.

Do -telesa je zašroubovaná krytka, jejíž pomocí je izolátor tesne pritlacen k telesu.

Ve stredu izolátoru je pružný kladný kontakt 11. Kladný pÓl elektrického zdroje je veden

pouzdrem hadice, ke které je pripájen záporný vodic.

Kontakt propojuje napetí stejnosmerného proudu na zápalku p,yropatrony. Kontak~ se
skládá z telesa, vlastního kontaktu a pružiny.

Válec je upevnen v objímce dvema kolíky. Kolík se skládá z dfíku, na jehož konci je

pohyblivá zarážka a na druhém je kroužek.

Kinematika zámku (obr. 42) slouží k automatickámu ode~kání a zamykání nosnáho háku

pri shozu a zaveeováni p~. Kinematika zámku se skládá: z nosného háku 31, jehož horní ra-

meno je trmenem spojeno s opernou pákou 29. Operná páka 29 je volne nasazena na ose 13 a opí-

rá se o plošku uza~kací páky 27. Uzamykací páka 27 je na ose 14 zajištena šroubem 28.

Spodní výstupek uZa~kací páky 27 je tlacen nahoru pouzdrem 26 (uvnitr pouzdra je pru-

Una ]2),kteréje v~
.

'tku~orní rameno zapadá do drážka v hlavnové cásti komory 6.
Záber pák 27 a 29 se kontroluje otvor~ stene objímky.
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Obr. 40. Zaveeeni pum na závesniku IIBD-2-67U
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1 - vicezámkový nosnikový závesník MBD2-67U;2 -k~ídlový závesník BDZ-60-21D;3 - p~ední doraz; 4 - kolikový
spoj; 5 - dríkmechanismu blokování a signalizace v zámku závesníku; 6 - kolíkový spoj; 7 - kolíkový spoj;
8 - zámek; 9 - zadní doraz; 10 - ovládací kolík vypíaace skupiny relé v závesníku BDZ-60-21D; 11 - puma o hmot-

. nosti 100kg
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Obr. 41. Vicezámkový nosnikový závesnik MBD-2-67U '-

1 - p~ední aerodynamický kryt; 2 - krytka otvoru; 3 - trubka pro umístení MBS-66;4 - mechanismusMBS-66;5 - zámek;6 - p~ední
doraz; 7 - ko1íkový spoj; 8 - závesné oko; 9 - hlavice pro zapnutí MBSVN-57 zámku k~ídlového závesníku; 10 18 - závitová pouzd-
ra pro upevnení bloku MPI! MVN; 11 - zadní doraz; 12 - zará!ks; 13 - hlavice pro stlacení koncového vypínaCe ~íd1ového závesníku;
14 - kabel;15 - doraz; lb - šroub pro zajištení dorazu; 17 - zadní aerodynamický kryt; 19, 22 - konzola pro montáž bloku MPI.
MVN; 20 - blok MPI, MVN; 21 - šroub pro upevnen~ bloku MPI. MVN; 23 - oznaceni; 24 - konzola pro montáž zámku; 25 - úchytka;
26 - si1ový nosník; 27 - maticepro upevneniMBS-66;28 - konzola pro montáž zámkua MBS-66; 29 - zámek; 30 - otvor v aerodyna-
mickém krytu pro zavedeni kabeld EPU do mechanismd MPI; )1 - blok ar-3M
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K udržování komory 6 ve výchozí poloze a ke znemožnení jejího samovolného pohybu v d~s-

ledku pretížení, která vznikají za letu, jsou v zámku hlavní a doplnkové zarážky.

Hlavní zarážka 2 s vratnou pružinou je pomocí cepu 4 spojena s táhlem 25. Na táhlo 25

je nasunuta pružina 24, pod úcinkem síly této pružiny zapadá ozub zarážky 2 do drážky komo-

ry 6. Doplnková zarážka 5 zapadá do drážky komory, 6 shora a pritlacuje se prítlacnou deskou.

Pohybzerážky a eesky je omezen omezovacím trmenem 3.

Cinnost zámku

Pri prívodu proudu z palubní síte na kontakt 11 (obr. 43) záveru, je inioiovená p,yro-

patrona PPL. Plyny, které se pritom vytvorí jsou vedeny kanálem 5 komory 6 do váloe 4, kde

p~sobí tlakem na píst 3 a komoru 6. Když dosáhne tlak takové hodnoty, pri které se uvede

v cinnost kinematika zámku, zacne se komora 6 pohybovat ve smeru od kolena B válce 4 a bu-

de se pohybovat do té dOby, dokud svými výstupky nenarazí na celo kruhového vybrání 16 vál-

ce. Komora 6 pritom za sebou vlece zarážku 2 (obr. 42) a uzamykaoí páku 27, soucasne se zve-

dá nahoru doplnková zarážka 5. Pri pohybu zarážky 2 se stla~uje predsuvná pružina. Uzamyka-

cí páka 27 se pootácí na ose 14, vyjde ze záberu s opernou pákou 29. Nosný hák se vlivem

p~sobení hmotnosti zavešení pumy pootocí.

Tlak plynó je v tomto okamžiku tak velký, že umožnuje pístu 3 (obr. 43) silou odmrš-

tit pumu, která se uvolnila s nosného háku. Puma je shozena po odemcení zámku, stlacená vrat-

ná pružina zarážky 2 (obr. 42), jež se o~írá o pevnou osu 12, se rozpíná a pritom vrací za-

rážku 2 a komoru, která j~ s ní v záberu, do výchozí polohy. Do výchozí polohy se vrací ta-

ké zarážka 5. Uzamykací páka 27 se vlivem pósobení pružiny 32 pouzdra 26 pootácí na doraz

svým horním ramenem o šroub 18 a taktéž zaujímá výohozí polohu. Nosný hák 31 z~stává v odem-

cené poloze. Pri nouzovém shozu je cinnost zámku stejná.

K odpojení komory 6 od zámku, je treba presunout táhlo 25 doló. Pritom se ozub zaráž-

ky 2 vysune z drážky. Pootocením komory 6 o 90 o v libovolném smeru a jejím posunem vzad

se komora rozpojí s horním koncem uzamykací .páky 27. Když se zámek odemyká rucne, pomocí

speciálního klíce, pootácí se osa 14. Pritom se uzamykací páka 27 vysune ze záberu s opernou
pákou 29 a zámek se odemkne.

~8tém pro ovládání zapalovacó pum

Na vícezámkový,nosníkový závesník se mohou zavešovat pumy, jež jsou opatrené z~palova-

ci s meohanickým a elektropyrotechnickýmzajištením. Zapalovace se ovládají mechanismy MVN-66

(9 mechaniokým zajištením) a MPI-l'55(s elektropyrotechnickýmzajištením), které jsou umís-
téné ve dvou blocíoh na ctyr speciálních konzolách ve strední cásti nosníku závesníku.

Oba blo~y jsou prišroubované šrouby 21.ke konzolám, namontovaným zleva a zprava na
nosník závesníku.

Blok se skládá .z telesa 1 (obr. 44), ve kterém jsou dva meohanismy MPI-155 (4) a dva

meohanismy MVN-66 (10). K telesu 1 je šrouby 6 PriŠr~bovaná vidlice kolíkového spoje 2RM22
(7), ke které je uvnitr bloku pripájen kabel 5. Kabel 5 je-objímkami 2 upevnen k horní cás-

ti telesa. Vodice kabelu 5 jsou pripojené k mechanismOm MPI-155 a MVN-66. Záporný vodic ka-

belu je veden na sbernici 9, která je upevnená v telese 1 bloku. Teleso bloku je zakryto

kr;ytkou12 a má zdola otvory pro zavádeni kulicek EPU zapalovac~ pum. Kulicky se zavádejí

pri otevrených krytkáoh 12. Na každé krytce 12 je ~ámek, který slouží k uzavírání bloku.

rtohyty slouží ke znemo ení rozkývání pum, .zavešených na závesníku. Na vícezámkovém

nosníkovém závesníku jsou ctyri vojice úchytó: dve dvojice prední oh a dve dvojice zadních
(ob.r. 4l).

rtchyt se skládá z vidlice a 4vQu ramen.

\
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Obr. 42. ZámekMBD-2-67U
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1 - deska;2 - zarážkaj 3 - t~enj 4 - cep; 5 - zarážka; 6 -komora; 7 - zajietovac; 8 - matice; 9 - záver; 10 - kolik; 11 - ob-
jimka; 12 - OS8;13 - osa; 14 - osa; 15 - osa; 16 - pouzdro; 17 - matice; 18 - eroub; 19 - pouzdro; 20 - tlumic; 21 - osa;
22 - eroub;23 - klouzátko; 24 - pružina; 25 - táhlo; 26 - pouzdroj27 - uzamykacipákaj28 - šroubj 29 - opernápákaj 30 -trmenj31 - nosnýhák; 32 - pružinaj 33 - maticej 34 - pist; 35 - válec; P - drážka pro klinj 36 - zarážka
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Obr. 43. Pyrotechnický uzel zámku MBD-2-67U

1 - patice; 2 - matice; ) - píst; 4 - válec; 5 - kanál; 6 - komora; 7 - zajietovac; 8 - matice; 9 - izolátor; 10 - záver; 11 - kon-
takt; 12 - teleso; 1) - výstupek; 14 - objímka; 15 - drá~kaj 16 - krUhové vybráni
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Na vidlici je podélná drážka, do které zapadá zarážka, která drží vidlici proti pooto-

cení okolo podélné osy.

Ve vnitrním pr~eru vidlice je závit. 6chyt je v konzole upevnen závitovým kolíkem,

na který je našroubovaná matice, matice je na závitovém kolíku zakolíkovaná. Na závitový

kolík je nasunuta pružina.

Blok intervalO BI-3M je urcen k vysílání impulsO stejnosmerného proudu k pyropatronám

pro shoz pum.

Blok intervalO tvorí konstrukce, která je namontovaná na textolitové desce. Do obvodu

bloku patrí tranzistor, tyristory, dioda, stabilivolt, transformátor, odpory a kondenzátory.

Všechny soucástky bloku jsou mezi sebou spojené elektrickými vodici. Spojení s elekt-

rickým obvodem vícezámkového nosníkového závesníku je provedeno pres pájecí ocka.

3
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Obr. 44. Blok mechanismO MPI-155 a MVN-66

1 - teleso; 2 - objímka; 3 - šrouby; 4 - mechanismus MPI-155; 5 - kabel; 6 - šroub; 7 - ko-
líkový spoj 2RM22B1OŠ1Vl (vidlice); 8 - po~ložka; 9 - sbernice; 10 - mechanismus MVN-66;
11 - kroužek; 12 - krytka; 13 - šroub

Mechanismus MES-66 (obr. 45) slouží k ovládání obvodO blokování a signalizace elekt-

rického obvodu vícezámkového nosníkovéh9 závesníku. Mechanismus je upevnen ke konzole pomo-

cí trubky a matic.

Mech~nismus MaS-66 se skládá z te1e~ 3, uvnitr kterého jsou upevnené ctyri mikrovy-

pínace 2 a válec 9. Teleso se zakrývá krytk~l. Ve válci 9 se pohybuje drík 12, který je
ovládán zaveeenóu pumou.

Uvnitr dfiku je vedení a dve spirá1ové pružiny~. Zarážky vnejší pružiny tvori pod-
ložka 11 a pouzdro 5. Zarážky vnitrní pružiny 7 tvorí podložka 11 a príruba vedení 10. Vede-

ní 10 je spojeno s destickou 4.

Pri stlacení driku se pružiny 7 a 8 stlacují. Vlivem pdsobení síly pružiny 7 se vede-

ní 10 pohybuje nahoru a pOsobí pres desticku na mikrovypínace 2, které se prepnou. Pri uvol-\
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nnní tlaku na d~ík se všechny cásti mechanismu vracejí do výchozí polohY. Závesné uzly více-

zámkového nosnikového závesníku se skládají ze dvou závesných ok 8 (obr. 41), pfedního 6 a

zadního 11 dorazO a cty~ zarážek 12. Závesné oko se skládá z vlastního závesného oka, pouzd-

ra, kulickového ložiska, cíeky, matice, kolíkO a kroužku.

~ílka tvofí základnu uzlu a její koncovka je opatrena závitem, jehož prostrednictvím

se z~vesné oko upevnuje k závesni~u. Z vnitrní strany profilu nosníku je prišroubovaná vlož-

ka, která zabezpec~je upevnení závesných ok. Pouzdro je udržováno v cílc. dvaceti jednou ku-

lickou a p~i jeho otácení za šestihran se závesné oko pohybuje ve svislé rovine.

Pohyb závesného oka je omezen kolíky, které jsou vložené do, jeho podélných drážek a do

drážek cílky. Proti vypadnutí jsou kulicky držené kroužkem.

~ední 6 (obr. 41) a zadní 11 dorazy tvorí doplnkové upevnení cástí vícezRmkového nos-

níkového závesníku. Dorazy zapadají do vybrání v pfíslušných dorazech krídlového závesníku

letounu. Na vícezámkovém nosníkovém závesníku MBD-2-67U je upevnena hlavice 13, která slou-

ží ke stlacení dríku koncového vypínace na krídlovém závesníku BDZ-60-21D.
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Obr. 45. Mechanismus MBS-66

1 - krytka; 2 - mikrovypínace; 3 - teleso; 4 - desticka; 5 - pouzdro; 6 - otvor pro upevne-
ní; 7 - pružina; 8 - pružina; 9 - válec; 10 - vedení; 11 - podložka; 12 - drík

3. Ovládací systém shozu pum a jin~ záteže

Ovládaví systém shozu pum a jiné záte~e je elektrický, napájený z palubní elektrické

síte letounu napetím +27 ',.Systém zabezpe!uje taktický shoz pum na "ostro", nouzový shoz

pum na "ostro" i na "slepo", signalizac' zavešení pum a _p~epnutí na "ostro" a taktéž bloko-

vání soucasného shozu záteže s druhý: závesníkO (po dvojicích, s vnitfních nebo vnejších.)

v pfípade samovolného shozu záte s jednoho závesníku. Ovládací systém krome toho umožnuje

v.rSl~í proudového impulsu pyrotechnickému zajiŠtovaci zapalovacO pum s blokováním až do

úplného otevrení nosných hákO zámku.
I

Elektrický ovládací systém shozu pum se skládá z techto cástí a zarízení:
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- elektromagnetickáho spouštováho mechanismu se dvema vinutími, taktickým a nouzovým

(v zámku DZ~57D všech závesníkO)j

- elektromagnetu mechanismu "Ostrá-Slepá" (VN), v zámku DZ-57D všech závesníkdj

- mechanismu blokování a signalizace (MBS), v zámku DZ-57D všech závesníkOj

- mechanismu pro vysílání impulsO (MPI), 3 kusy v ka!dém závesníkuj

-- ovládacího zarízení:

a) rucního, které je v kabine letounu (automatická jiatice síte, prepínace, tlacítka)j

b) automatického (relá pro zapnutí obvodd taktickáho shozu pum)j

- svetelná signalizace v podobe signálních !árovek v signalizacním tablu. Spojení

elektromechanismO zámku DZ-57D a mechanismd pro vysílání impulsd všech závesníkd s palubní-

mi elektrickými ovládacími obvody je provedeno kolíkovým spojem ŠR32PKIONG1, který spojuje

závesník s instalací v krídle letounu.

Zarízeni~pro ovládání a si~naliz~ci

Rozmístení ovládacího zarízení a signalizace v kabinp. letounu je znázorneno na obr. 68,

69 a 70.

Na svislám zadním panelu praváho pultu jsou umísteny:

- automatický jistic síte AZS-5 "Tlacítko strelby" 45P. Pres nej je propojeno napetí

palubní síte do obvodu bojováho tlacítka a na vinutí relá pro ovládání shozu pumj

- automatický jistic síte AZS-15 "Taktický shoz 1-2" 37P. Pfes nej je propojeno nape-

tí palubní síte do ovládacího obvodu taktickáho shozu pum, která jsou zavešená na vnitrních

závesnídchj

- automatický

napetí palubní síte

ších závesnícíchj

- automatický jistic síte AZS-20 "nouzový shoz pum, RS, APU. Nouzová odpálení SS" 23P.

Pres nej je propojeno napetí palubní síte do obvodu nouzového shozu pumj

- automatický jistic síte AZS-5 "Signalizace záte!e" 22P, pro prívod napetí k signál-

nim žárovkám signalizace zavešení záteže.

jistic síte AZS-15 "Taktický shoz pum )-4" 47P. Pres nej je propojeno

do ovládacího obvodu taktickáho shozu pum, která jsou zavešená na vnej-

Na prístrojové desce jsou umísteny:

- tlacítko "Nouzový shoz vnejší záteže" (Avar. sbros podvesok vnešnych) 27P, slouží

k prívodu napetí +27 V do elektromagnetickýchspouetových mechanismd zámkO vnejších závesní-

kOj

- tlacítko "Nouzový shoz vnitrní záteže" (Avar. sbros podvesok vnutrennych) 24P, slou-

ží k prívodu napetí +27 V do elektromagnetických spouštových mechanismd zámkd vnitrních zá-

vesníko..

Na sttedním etítku pod prístrojovou deskou jsou umísteny:

- vypínac ZVG-15K "Taktický shoz" (Takticeskij sbros) 48P, slouží k zapnutí a vypnutí

obvodo. taktického shozu pum a obvodo. mechanismo. "Ostrá-Slepá"j

- cervená signální žárovka "Ostrá" 41P, signalizuje polohu mechanismo. "Ostrá-Slepá"

na "Ostrá"j .

- zelené signální žárovky "Za't'ešená1 vnitrní", "Zavešená 2 vnitrní", "Zavešená 3 vnej,,"

ší", "Zavešená 4 vnejU", v tablu 225. ~árovky signalizují zavešení záteže (pum, odpalovacích

zarízení) na z~ích závesníkO.

Na horním levém štítku nad prístrojovou deskou je umísten:

epolOhOvy prepínac volby druhu zbrane 19P. Pri cinnosti s bombardovací výzbrojí

'ýt prepínac v jedná z techto poloh: "B 1-2", "B 3-4", "B 1-4".

/
nUj

Na rídicí páce letounu jsou umísteny:

- bojové tlacítko 13P, tlacítko slouží pro ovládání všech druhO výzbroje, krome kanó-
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- tlacítko st~elby 197P, slouží k ovládání strelby z kanónu GŠ-23.

4. Cinnost elektrického ovládacího systému shozu pum

(obr. 46)

~ed zahájením bombardování 'musejí být zapnuty tyto automatické jistice síte:

- "Tlacítko st~elby" 45Pj

- "Nouzový shoz pum, RS, APU. Nouzové odpálení SS" 23Pj

- "Taktický shoz 1-2" 37Pj

- "Taktický shoz 3-4" 47Pj

- "Signalizace záteže" 22Pj

"Napájení záteže 1-2, UB, MBJ)".

Pro cinnost zamerovace v režimu bombardování musí být prepínac "Gyro-SS" na hlave za-

merovace prepnut v poloze "SS" a p~epínac "S-B" na konzole hlavy zamei"ovace v poloze "B".

Vícepolohový prepínac volby druhu zbrane musí být prepnut do jedné z techto poloh:

- "B 1-2" pro shoz pum s vnitrních závesníkO c. 1 a c. 2j

- "o )-4" pro shoz pum s vnejších závesníkO c. 3 a c. 4;

- "B 1-4" pro shoz pum se všech ctyr závesníkO.

K provedení taktického bombardování je ti"eba zapnout vypínac taktického shozu 48P, ten-

to vypínac musi být taktéž zapnut pri nouzovém shozu pum na "ostro". Když je treba shodit pu-

my na "slepo", musí být vypínac 48P \rypnut.

Když jsou pumy zavešéné primo na zámky DZ-57D závesníkO c. 1 a c. 2, zOstává koncový

vypínac KV pro zapnutí skupiny re1é závesníku vypnut, re1é Re1, Re2 a Re3 závesníkO jsou bez

napetí. Mechanismy MPI a vinutí zámkO DZ-57D budou prímo pripojené k ovládacím obvodOm bom-
bardování, avšak uvnitr závesníkO budou ovládací obvody uZ8vi"eny pres rozepínací obvody re-

le Rel, Re2, Re3.

Kdy! je .zavešen vícezámkový nosníkový závesním MBD-2-67U, tlací teleso vícezámkového

nosnikového závesníku na drík mechanismu blokování a signalizace zámku DZ-57D pres kontakty

3-4 tohoto mechanismu MBS se pripravuje k cinnosti automatický systém soucasnébo shozu.

Speciální výstupek vícezámkového nosníkovéno závesníku zvedá ovládací d~ík koncového

vypínace KV ~ídlového závesníku, koncový vypínac se zapne a svými sepnutými kontakty 3-4

pripravuje obvod k napájeni re1é Rel, Re3 závesnikO.

~i zapnutí automatického jistice' síte "Napájeni záteže 1-2, UB, MSD" 7P je napájeno

vinutí relé Rel, Re3 závesníkO c. 1 a c. 2, obvodem:

- automatický jistic síte 7P, svorky 10 spoje ŠR-55 závesníkO, kontakty 3-4 koncového

vypínace, vinutí re1é Re1 a Re3, svorky 9 spoje ŠR-55 - záporný pÓl.

Kdy! sepnou relé Re1 a Re3, nastane:

- rozepnutím rozepínacích kontaktO 1-2, 7-8, 13-14, 16-17 relé Re1 a kontakt O.1-2. 7-8

re1é Re3 se rozpojí obvody napájení a odpálení raket;

- rozepnutím rozepínacích kontaktO 4-5 relé Re3 se odpojuje ~áporný pÓl, který je pro-

pojovaný pres MaS zámku DZ-57D k žárovce signalizace záteže a sepnutím jeho spínacích kon-

taktO. 2-) se pres svorku 12 spoje závesníko.propojuje na tutéž ž~rovku záporný pÓl z paralel-

ne zapnutých koncových vypínacO závesníku MBD-2-67U (kd~ž jsou na nem zavešené pumy);

- sepnutím spínacích kontaktO 14-15 re1é Rel je pripraven obvod nouzového shozu pum

na "ostro"j

- rozepnutímrozepínacích kontakt O 4-5 relé' Rel se rozpojuje obvod----
taktickéhoshozuzámku.DZ-57D a sepnutím spínacích kontaktO 2~) relé Rel

~apnutí taktického shozu pum se závesníku MBD-Z-67Uj

pro zapnutí vinutí

se pripravuje obvod
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- rozepnutím rozepínacích kontakt~ 10-11 relé Rel se rozpojí obvod mechanism~ "Ostrá-

-Slepá" a MPI zámku DZ-57D a sepnutím jeho spínacích'kontakt~ 9-8 se pripraví zapnutí tech-

to obvod~ závesniku MBD-2-67U; .

- sepnutím spínacích kontaktn 11-12 relé Rel se pripravuje obvod pro zapnutí relé Re2

pro nouzový shoz pum se závesníku MBD-2-67U na "ostro".

Cinnost elektrického obvodu si~nalizace zevešeni ~um

Pri zavešení pum tlací teleso pumy na drík mechanismu blokováni a signalizace (MaS)

a zatlací jej nahoru. Drík svými kontakty 1-2 uzavírá záporný obvod signalizace, kontakty

4-) uzavírá záporný obvod elektromagnetického. spušteni zámku, ~ipravuje tak ovládaci obvod

nouzového shozu pum k cinnosti a rozepnutím kontaktn 6-5 blokuje obvod soucasného shozu.

Pri zapnutí automatického jistice síte "Signalizace záteže" 22P je propojeno napeti +27 V

k signálnÚIl žárovkám "ZaveAená 1 vnitf'ní", "Zavešená 2 vnitrní", "ZaveAená ) vnejAí", "Zave-

Aená 4 vnejší" obvodem: automatický jistic síte "Signalize ' záteže", signální žárovky zave-

šení záte!e, svorky 11-10 (8-7,17-16, 14-1.)} relé 25.'3,k(:.'. .kty2-1 relé 72P a 7)P pro ob-

vody vnejší záteže, kontakty 2-1 (5-4) relé 42P (pro obvody vnitrní záteže) nebo 2-1 (5-4)

relé 43P (pro obvody vnejší zátUe), svorky 1 spojn ŠR-32, sepnuté kontakty 1-2 MBS a zápor-

ný pÓl. Když jsou na vnitrních závesnících zavešené vícezámkové nosníkové závesníky MBD-2-67U,

je záporný pÓl propojen k signálním žárovkám zavešení záteže tímto obvodem: záporný pÓl, kon-

cové vypínace zaveAení pum a MBD V9 až V12, svorka 12 spoj~ MBD, kontakty 2-) relé Re) v kríd-

lovém záveeníku, svorka 1 spoje ~R-32a dále stejným obvodem.

Signální žárovky se rozsvítí a svítí do té doby dokud budou zavešené pumy. Pri shozu

pum se dríkMBS vlivem pnsobení síly pružiny vysune, kontakty 1-2 MaS se rozepnou a signál-

ní žárovky zavešení pum zhasnou. Když je zavešen MBD-2-67U, tak se ~i shozu pum vypínají

koncové vypínace V9 až V12, rozpojí se záporný obvod a signální žáro~ky zavešení pum zhasnou.

~innost- elektJ:'ického__Q~vodupri taktickém shozu pum

t. Na vnitrních krídlových závesnících jsou zavešené MBD-2-67U, zatížené ctyrmi pumami

a.na vnejších krídlových závesnících je zavešeno po jedné pume.

Pro taktick~ bombardování musejí být zapnuty všechny výše vy jmenované automatické jis-

tice síte a vypínac "Taktický shoz" 48P.

Pri jeho zapnutí nastane;

1. Napetí palubní síte je propojeno na svorky 9 spoj~ ŠR-)2 všech ctyr krídlových zá-

vesníkO obvodem: setrvacná pojistka 97P (IP-15), kontakty )-4 vypínace 48P, svorky 9 ŠR-32.

Ze svorky 9 je napetí vedeno:

a} ve vnitrních krídlových záve,snícich - do vinuti elektromagnetu mechanismu "Ostrá-

-Slepá" zámkO DZ-57D, která mají ~ivedený záporný pól pres svorku 8 a na kontakty koncové-
ho vypínace MPI. Mechanismus MVN se zapne na "ostrá";

b) pres spínací kontakty 9-8 relé Rel, svorku 24 spoje závesník~ - navinutí elektro-

magnet~ mechanismn MVN vícezámkových nosníkových závesníkO MBD-2-67U- zápor~ pÓl a taktéŽ

na koncové v naceV5 ~ž V8 mechanism~ MPI. MechanismyMVN vícezámkových nosníkových záves-

níkO MBD -67U jsou zapnutyna "ostrá"; ,

spínacím~ kontakty 11-12 relé Rel - do vinutí relé Re2 (které mé propojený záporný

pÓ1~pole
.

cne s re lé Re 1 a Re) pre s svorku 9 záve sníku}. Re lé Re2 se pne, roze pnutím svých kon-

t~tO 1-2 odpojuje nouzové vinutí zámku DZ-57D od tlacítka nouzového shozu 24P a sepnutím
svých kontaktO 2-) pripojuje k tomuto tlacitku p~es kontakty 15-14 relé Rel obvod nouzového
shozu pum s vícezámkového nosnikového závesníku MBD-2-67U.

2. Je p~ivedeno napetí palubní síte k signální žárovce ,"Ostrá"41P stejným obvodem

pr~srozepínacíkontakty7-8 relé 39S (relé kontroly žárovek). Signálni žárovka se rozsvítí,
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což svedcí O tom, že je zapnut vypínac taktického shozu a zapnuty mechanismy MVN zámkO, tj.

pumy jsou pfipravené ke shozu na "ostro".

3. Ptes automatický jistic síte "Taktický shoz 1-2 (37P) a kontakty 1-2 vypínace 48P

je propojeno napetí palubní síte na kontakty 2 a 5'relé 91P, kde bude pfipraveno do okamži-

ku stlacení bojového tlacítka a sepnutí relé 9lP.
, .

4. ~es automatický jistic síte "Taktický shoz 3-4" 47P a kontakty 5-6 vypínace 48P

je propojeno napetí palubní s:ítena kontakty 2 a 5 relé 92P, kde bude pfiprayeno do okam-

žiku stlacení bojového tlacítka a sepnutí relé 92P.

Napetí na kontakt 12 více polohového pfepínace 19P je proveden stlacením bojového tla-

cítka l)P obvodem:' automatický jistic síte "Tlacítko stfelby" 45P, kontakty bojového tlacít-

ka, kontakty pfepínace "S-B" konzoly hlavy zamefovace 75P, kontakt 12 vícepolohového vypína-

ce 19P.

DalAí prdchod proudu závisí na poloze více polohového vypínace.

Když je více polohový pfepínac 19P v poloze "B 1-2", je ze svorky 1 vícepolohového vy-

pínace 19P propojeno napetí do vinutí relé -91P, které má, pfipojený záporný pÓl. Relé 9lP' sep-

ne a sepnutím svých spínacích kontaktd 2-) a 5-6 propojí napetí (které bylo pripraveno) na

svorky 6 spojO ŠR-32 závesníkO c. 1 a c. 2, tj. do obvodu taktického shozu pum.

Když je vícepolohový pfepínac 19P v poloze "B )-4", je ze svorky 2 vícepolohového pfe-

pínace propojeno napetí do vinutí 92P, kterémá pfipojen;f záporná pÓl. Relé 92P sepne a sep-

nutím svých spínacích kontaktO 2-3 a 5-6 propojí napetí (které bylo pfipraveno) na svorku 6

spojOŠR-32závhníkO c. 3.a c. 4. .
Když je vícepolohový' pfepínac v poloze "B 1-4", je z jeho svorky) propojeno napetí

do vinutírelé 93P, které má pfipojený záporný pÓl. Relé 9)P sepne a sepnutím svých spínacích

kontaktO 2-3 a 5-6 propojí napetí do vinutí relé 9lP a 92P, která mají pfipojenýzáporný pÓl.
Obe relé (91P a 92P) sepnou. Sepnutím svých kontaktO 2-) a 5-6 (9lP a 2-3 a 5-6 (92P), pro-
pojí soucasnenapetína svorky6 spojOv!ech cty~ závesníkO. '

Dále je napetí propojeno pfes svorky 6 spoje ŠR-32-závesníkO c. 1 a c. 2, kontakty )-2
relé Rel na svorky 28 spojO závesníkO BrtZ a MBD. Ze svorky 28 spoje Šl je napetí propojeno

pres dioduDl na svorkyO a 2 bloku BI-jM. Blok zahájí vysílání napetových impulsO. Soucas-

ni je napetí propojeno pfes odpor Rl a sepnuté kontakty koncového vypínace V4 k zážehu p,y-

ropatrony E4. Dojde ke shozu pumy s levého pfedního ldžka vícezámkového závesníku. Pak ze

svorky 5 bloku BI-3M pfes kontakty koncového vypínace Vl je propojen impuls na p,yropatronu

El. Je shozena puma se zadního pravého lOžka vícezámkového závesníku.

V ddsledku shozu dvou pum se prepnou koncové vypínace Vl, V5, V4, VB. Pri zapnutí kon-

cového vypínace Vl pripojí se výstup (svorka 5) bloku BI-3M k obvodu zážehu pyropatrony E2
a odpojí se od obvodu zážehu pyropatrony El.

Sepnutí koncových 'YYpínacO V5 a V8 zabezpecuje prívod napetí ze svorky 24 spoje Šl do

mechanismu MPI prvního a ctvrtého závesného uzlu vícezámkového závesníku.

V dOsledku sepnutí koncových vypínacO V4 se rozpojí obvod p~ívodu napetí k p,yropatro-
ne E4.

Následujicí impuls z výstupu bloku BI-3M je veden pres kontakty koncových vypínacd Vl

a V2 a zabezpecí cinnost p,yropatrony a shoz pumy s pravého pfedního lOžka vícezámkov~ho nos-

níkového závesníku. V dOsledku toho dojde k pfepnutí koncových vypínacO V2, V6 a VlO & ke
shozu pumy s levého zadního lOžka vícezámkového nosníkového závesníku.

Pti oddelení pumy se rozepnou kontakty koncových vypínacO V9 až Vl2 a po shozu posled-

ní pwÍly se rozpojí záporný obvod signálních žárovek "Zad!ená 1 vnitrní", "Zave!ená 2 vnitr-

ní". Signální žárovky zhasnou, což svedci o tom, že byly shozeny všechny pumy se závesníku
MBD-2-67U.

Ptivedené napetí na svorky 6 spojd ŠR-32 c. 3 a c. 4 postupuje do vinutí taktického

----
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shozu zámkn DZ-57D závesnikn c. 3 a c. 4, pumy jsou shozeny na "ostro", zhasnou signální

žárovky "Zavešená 3 vnejší", "Zavešená 4 vnejší".

II. Na všech závesnících je zavešena jedna puma.

Pro taktické bombardování je t~eba zapnout všechny automatické jistice síte pro ovlá-

dání shozu pum, které jsou výše vy jmenované a také vyptaac "Taktick,ý shoz" 48P.

Pflijeho zapnutí je pfivedeno napetí:

- z automatického jistice síte "Taktický shoz

48P 1-2 na kontakty 2 a 5 re1é 91P, kde bude napetí

- z automatického jistice síte "Taktický shoz

nace 48P na kontakty 2 a 5 re1é 92P;

- ze setrvacné pojistky IP-15 97P pfes spínací kontakty )-4

1-2" )7P pfes spínací kontakty vypínace

pHpraveno;

3-4" 47P pfes spínací: kontakty 5-6 vypí-

vypínace 48P t~emi obvody:

a) pfes kontakty 7-8 re1é 39S pro kontrolu !árovek, k signální žárovce "Ostré" 41F,

která má p~ipojený záporný pÓl a rozsvítí se;

b) p~es svorky 9 spoj~ ŠR-)2 do vinutí elektromagnetu mechanismn MVN zámkn DZ-57D zá-

vesníkd. Záporný pÓl je pripojen pres Dvorku 8 spoje ŠR-32 a elektromagnet "Ostrá-Slepá" sep-

ne a pákami zámku mechanismu "Ostrá-Slepá" bude dr!en krou!ek drátd UVP-IS, je! zajietují

vrtulky zapalovacd a páky zámku se pH shozu pumy Reodjistí, cím! zajUtují pád pumy bez drá-

td a v ddsledku toho odjištení vrtulek (na "ostro");

- pres stejnou svorku 9 spoje ŠR-32 je propojeno napetí na kontakty koncového v:'pína-

ce, který slouží k zapnutí MP! v závesn1ku pri otevhní nosných hákd zámku DZ-57D, napetí

znstane na kontaktech p~ipravené.

Nyní jsou obvody _zcela pfipravené k taktickému bombardování.

Taktický shoz pum se provádí stlacením bojov~ho tlacítka l3P.

Pi"i't;omje propojeno napetí palubní s:ítA z autol98tického jistice síte "Tlacítko sUe1-

by" 45P p~es kontakty bojového tlacítka l3P, kontakty prepínace "S-B" konzoiy hlavy zame~o-

Tace 75P na svorku 12 více polohového prepínace- 19P.

Dal!í prdchod proudu závisí na poloze více polohového prepínace 19P.

Je-li v poloze "B 1-2":

- je napetí vedeno ze svorky 1 více polohového prepínace 19P do vinutí relé 91P, které

má pripojený záporný pÓl. Relé 91P sepne a svými spínacími kontakty 2-) a 5-6 propojí na nich

pf'ipranné napetí na svorky 6 spojd ŠR-32 vnitf'ních závesníkd c. 1 a c. 2.

Kdy! je vícepolohový p~epínac 19P v poloze "B 3-4":

- je napetí vedeno ze svorky 2 více polohového prepínace 19P do vinutí relé 92P, které

má pHpojený záporný pÓl. Relé 92P sepne a svými kontakty 2-3 a 5-6 propojí na nich p~ipra-

vené napetí na svorky 6 spojd ŠR-)2 vnejších závesníkd c. 3 a c. 4.

Kdy! je vícepolohový pfepíAac i9P v poloze "B 1-4":

- je napetí vedeno ze svorky 3 více polohového pf-epínace 19P do vinutí re1é 93P, které

má pfipojený záporný pÓl. Relé 93P sepne a svými spínacími kontakty 2-3 a 5-6 propojí nape-
tí z více polohového pfepínace do vinutí relé 91P a 92Pt které mají p~ipojený záporný pÓl a'

svými spínacími kontakty 2-3, -5-6 (91P a 92P). propojujína nich pfipravenénapetí na svorky
6 všech ctyf- spojd ŠR-32 závesníkd.

-
Ze svorek 6 spojd ŠR-32 je napetí propojeno pf-es svorky 6 zámkd do taktického vinutí

elektromagnetický spouštových mechanismd zámkd, k taktickému shozu pum, svorky 8 zámkd a

spojd ŠR-32, na záporný pÓl. Zámky se odemknou a pumy jsou shozeny.

Pflishozu pum s vrtulkami zdstávají dráty UVP-IS v zámcích "Ostrá-Slepá" a pumy pada-

jí s odjietenými ~rtulkami zapaloTacd, tj. na "ostro".

~~pum s p,yrotechnickým zajištením zapalovacd nastane:
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a) kdy! se otevrou nosná háky zámku je prerušeno pdsobení kolíku listové pružiny na

koncový vypínac závesníku; koncový vypínac sepne a pres jeho kontakty je propojeno napetí

na kontaktní desky MPI;

b ) kdy! se pumy oddelí od závesníku, vytrhnou se nabíjecí kabely zapalo'Yacd z mecha-

nismd MPI, kulicky kabeld prokluzují po kontaktních deskách MPI, snímají napetí a propojují

je v podobe proudov~ho impulsu do zapalovacd pum, tj. pumy jsou shozeny na "ostro".

Kdy! se pumy oddelí od závesníkd, jsou uvolnen~ dríky MaS zámkd DZ-57D, kontakty MBS

rozpojují obvody signálních žárovek. zavešení, žárovky zhasnou, címž signalizují, že jsou pu-

my shozeny.

Cinno~t elektrického~vodu pri nouzovám shozu pum

'I. Pumy jsou zavešené prímo Ra krídlových závesnících.

Nouzový shoz pum je možné provádet jak na "ostro" ,tak také na "slepo". Nouzový shoz

pum a ostatní záte!e se provádí po dvojicích.

K nouzovému shozu pum je treba zapnout automatický jistic síte "Nouzový shoz pum, RS,

APU. Nouzová odpálení SS" 23P.

K nouzovému shozu pum na "ostro" je treba zapnout vypínac "Taktický shoz" 48P. Se zá-

vesníko. c. 1 a c. 2 se nouzove pumy shazují tlacítkem "Nouzový shoz vnitrní záteže" a se zá-

vesníkd c. 3 a C. 4 se PumYshazujítlacítkem"Nouzovýshozvnejšízáte!e"27P.

Pri stlacení tlacítka je propojeno napetí palubní síte do nouzového vinutí elektromag-

netických spouštových mechanismd zámkd závesníkd obvodem:

a) automatický jistic síte "Nouzový shoz pum, RS, APU. Nouzové odpálení SS" 23P, kon-

takty tlacítka "Nouzový shoz vnitrní záteže" 24P, svorky 7 spojd ŠR32 a zámkd závesníkd c. 1

a c. 2, nouzová vinutí elektromagnetických spouštových mechanismd zámkO, svorky 8 zámkO a

ŠR32 , záporný pÓl. Elektromagnety spouštových mechanismd sepnou a zámky se odemknou a pumy

padají na "ostro" (ostatní obvody pracují stejne, jako pri taktickém shozu).

b) automatický jistic síte "Nouzový shoz pum, RS, APU. Nouzové odpálení SS" 23P, kon-

takty tlacítka "Nouzový shoz vnejší záteže" 27P, svorky 7 spoje ŠR32 zá'Yesníkd c. 3 a c. 4.

Dále následuje cinnost tak, jako pri shozu vnitrních pum.

K nouzovému shozu pum na "slepo" je treba vypnout vypínac "Taktický shoz" 48P, pritom

se odpojí vinutí elektromagnetd mechanismd "Ostrá-Slepá", je odpojeno pripravené na peti z kon-

taktO. koncových vypínacO mechanismO MPI.a rozpojí se kladny pÓl signální žárovky "Ostrá"

4lP.

Pri stlacení tlacítka nouzového shozu záteže (24P nebo 27P) je privedeno napetí do nou-

zového vinutí elektromagnetických spouštových mechanismO zámkO, zámky se odemknou a pumy pa-

dají na "slepo".

II. Na vnitrních závesnicích jsou zavešené vícezámkové nosníkové závesníky MBD-2-67U.

K nouzovému shozu pum je treba zapnout:

- automatický jistic síte "Nouzový shoz pum. RS, APU. Nouzové odpálení SS" 23P.

K nouzovému shozu pum na "ostro" je treba zapnout vypínac "Taktický shoz" 48P.

Nouzový shoz pum s krídlových závesníkd. c. 1 a c. 2, na kterých jsou zavešené více-

zámkov~ nosníkové závesníky MBD-2-67U, se provádí stlacením tlacítka "Nouzový shoz vnitrní

záteže" 24P. Nouzový shoz pum se závesníkO c. 3 a c. 4 se provádí stlacením tlacítka "Nou-

zový shoz vnejší záteže" 27P.

Nouzový shoz s krídlových závesníko. je výše popsán. Nouzový shoz sérií s vícezámkové-

ho nosníkováho závesníku se provádí na "ostro", na "slepo" se pumy shazuji spolu se záves-

níkem MBD-2-67U.
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Pti stlacení nouzového shozu vnitrní záteže 24P je propojeno napetí do bloku BI-3M ví-

cezámkového nosníkového závesníku obvodem:

- automatick1 jistic síte "Nouzový shoz pum, RS, APU. Nouzové odpálení SS" 23P, kontak-

ty tlacítka 24P, svorka 7 spoj~ ŠR-J2 krídlovYch závesník~ c. 1 a c. 2, spínací kontakty 2-3

relé Re2 a 15-14 relé Rel, svorka 27 spoj~ krídlových záve8.ík~ . vícezámkových nosníkových

závesník~, dioda D2, blok BI-3M a pyropatrona E2. Dále je cinnost obvodu stejná, jako u tak-

tickéh~ shozu pum. Soucasne, obvodem, jež je výše popsaný, se zapínají mechanismy MPI a MVN.

Bude nouzov,1§shozena série pum na "ostro".

K nouzovému shozu pum na "slepo" je treba vypnout vypínac "Taktický shoz" 48P, pritom

se rozpojením jeho kontaktO 3-4 odpojí relé Re2 závesník~ c. 1 a c. 2 a taktéž mechanismy

MVN vícezámkových nosníkových závesník~.

Pri odpojení relé Re2 se rozepnutím jeho ko.takt~ 3-2 rozpojí obvod zámk~ MSD (obvod

nouzového shozu pum) a sepnutím kontakt~ 1-2 se pripravuje k cinnosti obvod vinutí zámk~

DZ-57D krídlových závesník~ (obvod vinutí nouzového shozu pum).

Pti stlacení tlacítka nouzového shozu vnitrní záteže 24P, je propojeno napetí palubní

síte z automatického jistice síte "NouzovY shoz pum, RS, APU. Nouzové odpálení SS" 23P do

vinutí elektromagnetických spouštových mechanism~ zámk~ DZ-57D (vinutí nouzového shozu záte-

že) pritom se fteprivádí napetí do MPI, zámky se odemknou a vícezámkové nosníkové závesníky

MBD-2-67U spolu s pumami jsou shozeny.

Kusovník ke schématu ovládání bombardovací výzbroje
,

(obr. 46)

Por.
cís.

~utomatickt jistic síte "Napájení

záteže 1-2, UB, MSD"

Název zarízení

lJF I Bojové tlacítko

19P IFfepínac volby druhu zbrane

22P;IAutomatický jistic síte "Signa-

lizace záUh"

2jP IAutomatickt jistic síte "Nouzo-

vý shoz pum, RS, APU. Nouzové

odpálení SS"

24P I Tlacítko nouzového shozu vnitr-
ní záteže

25P IZámek levého vnitrního krídlové-
ho závesníku

26P IZámek pravého vnitrního kríd1o-

vého závesníku

27P I Tlacítko nouzového shozu vnej-

§í záteže
...

37P IAutomatickt jistic síte "Tak-

tický shoz 1-2"

41P ICervená signální žárovka "Ostrá"

42P I Relé v obvodu signalizace vnitr-
ní záteže

Typ

AZS-1O

204K

llP4N8K

AZS-5

AZS-2 O

204K

DZ-57D

DZ-57D

204K

AZS-15

SLCN

TKE24PD1

Pocet Umístení

1 Prav,! pult

1

1

Aídicí páka letounu

LevY horní e1ektrick'! Atítek

1 Pravý pult

1 Zadní elektrický Atítek pra-

vého pultu

1 Ffistrojová deska

1 Levé krídlo

1 Pravé krídlo

1 Ffístrojová deska

1 Zadní elektrick'! štítek pra-

vého pultu

Strední Atítek1

1 Skrínka relé v'!zbroje, prehra-

da 13



Por.
cís. Název zarízení

43PIRelé v obvodu signalizace vnej-
ší záteh

45P
I

Automatic]cý jistic síte "Tlacít-

ko strelby"

47P
I

Automatický jistic síte "Taktic-

ký shoz 3-4"

48PIVypínac taktického shozu

72PlRelé signalizace zavešení prí-

davné palivové nádr~e na záves-

niku c. 3

73pIRelé signalizace ze?ešení prí-

davné palivové nádr!e na záves-

níku c. 4

75PIHlava zamerovace

91PlRelé taktického
rnich závesníko.

92pIRelé taktického
Uch závesníkd

93PIRelé taktického shozu pum se

všech ctyr závesníkd
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Typ

TKE24PDl

AZS-5

AZS-15

ZVG-15K

TKE21PDT

TKE21PDT

shozu pum 8 vnit-ITKE52PDIU

ASP-PFD-21

shozu pum s vnej-I TKE52PD1U

97P
I

setrvacná pojistka

l71P Zámek levého vnejšího krídlového

závesníku

l72plzámek pravého vnejšího krídlové-

ho závesníku

22S Signální tablo

255 IRelé kontroly lárovek

39S Relé kontroly žárovek

142

143

145

Elektrický spoj zámku c. 1

Elektrický spoj závesníku C. 1

Elektrický spoj zámku c. 3

Elektrický spoj zámku c. 2162

163

165

Elektrický spoj závesniku c. 2

Elektrický.spoj zámku c. 4

TKE52 PDIU

IP-15

DZ-57D

DZ-57D

T-8U2

TKE26PDl

TKE26PDl

ŠR32 PKIONGl

ŠR55PK30NGl

ŠR32PK1ONGl

ŠR32PK1ONGl

ŠR55H()ONGl

ŠR32PK1ONGl

Pocet

,

Umístení

1 Skrínka relé výzbroje, pfehre-

da 13

Zadní elektrický štítek pravé-

ho pultu

1

1 Zadní elektrický štítek pravé-

ho pultu

Strední štítek1

1 Sk:i"ínka reU výzbroje, pfehra-
da 13

1 Skrínka relé výzbroje, pfehra-

da 13

1

1

Nad prístrojovou deskou

Skrínka relé na pravém puitu

1 Ski"ínka relé na pravém pultu

1 Skrínka relé na pravém pultu

1
1

Levý energetický uzel

Levé krídlo

1 Pravé krídlo

1

1

Kabina, sti"ední etítek

Kabina, skrínka relé

1 Skrínka relé kontroly žárovek

za pi"ístrojovou deskou

Levé kfídlo1

1 Levé krídlo

Levé krídlo1

1 Pravé krídlo

Pravé ki"ídlo1

1 Pravé krídlo
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HLAVA 6

KAN6NOVÁvtzaRo~

Kanónová výzbroj (obr. 47) je urcena k nicení vzduených a pozemních cílO za optické

vid itelnosti.

Kanónová výzbroj se skládá:

z kanónu G~-23, ráh 23 mm, jenž je upevnen v pf-edni cásti trupu. Palebný pr&ner ka-

nónu je 200 nábojO;

- z upevnoyacích uzlO kanónu;

- ze systému zásobováni kanónu náboji a odvodu clánkO a nábojnic;

- ze zarízení, zabezpecujícíCh bezpecnost proti výbuchu a stabilitu letounu pf-j strel-

be;

- ze systému napínání a ovládání strelby z kanónu;

- ze zamefoyace ASP-PFD-2l, spojeného s radiolokátorem RP-2l.

l'uKanón G~-2 3

Kanón G~-23 je dvouhlavnový, jehož automatická ~innost je založena na využití tlaku

prachových plynO vedených z vývrt~ hlavne do plynové spojky. Hlavním clánkem automatiky jsou

smykadla s plynovými pístnicemi. Kanón má dve smykadla, která jsou kinematicky mezi sebou

spojena spojovací pákou a trmeny. Za jeden cyklus automatiky dovrší kaMé smykadlo svOj chod

pouze v jednom smeru (buc!zákluz nebo pf-edkluz).

Z'ásobování kanónu je provedeno nábojovým pásem, který se skládá z nábojO typu AM-23

a clánkO typu "KRAB". Náboje jsou podávané ctyi"kridlým hvezdicovi tým podavacem, který je ki-

nematicky spojen s hlavním clánkem automatiky. Za dobu jednoho premísteni smykadel v jednom

smeru, podá podávaci mechanismus nábojový pás o jeden krok. Zasunutí náboje dozéchytO poda-

vace je provedeno pi"edním a zadním zasouvacem. Zasouvace jsou kinematicky spojeny se smykad-

ly. Závery zasouvaji náboje postupne do každé hlavne.

Uzamykání hlavne je provedeno postupným premístením záveru, každý ze záverO je spojen

se svým 'smykadlem ojnici a zrychlovacem.

Kanón má úderný spouštový mechanismus s jedním úderníkem, který postupne ovládá hlav-

nové agregáty kanónu. Prední zasouva~e zabezpecuji napnutí úderniku, jeho blokování proti

výstrelu pf-ineuzamceném vývrtu hlavne, uvolnení úderniku ze spouštové páky a celkové ovlá-

dání cinnosti úderníku. Spuštení úderníku z elektrické spouštové páky je provedeno dálkove

pomocí elektrického spuetadla kanónu. Népich zápalky náboje provádi úderník vlivem cinnosti

bojové pružiny postupne v každém hlavnovém agregátu. Když pohyblivé cásti kanónu. stoji ve

výc~zí poloz~ pro výstrel, je úderník držen elektrickou spouštovou pákou. Po pi"tvedení

elektrického impulsu do cívky elektromagnetu spouštového mechanismu je zapnuta elektrická

spouštová páka aWuvolnuje se úderník. dderník vlivem cinnosti'bojové pružiny pf-enese úder

na.kloub a pres nej na,zápalník a zápalku náboje, dojde k výsti"elu.

Jakmile stfel~ projde za plynové otvory ve vývrtu hlavne, proniknou prachové plyny te-

mito otvory do plynové spojky a soucasne do prostoru pi"ed píst, který tlací pístnici Se smy-

kadlem a do prostoru za píst, vytahujíc pístnici se smykadlem. Pri pohybu smykadel s pístni-

cemi jso~ uvedeny v cinnost zrychlovací mechanismy: jeden z nich zasouvá náboj do nábojní

komory a též vyhazuje nábojnici; druhý, pomocí záveru, vyhazovace a výstupkO pouzdra vyt~-
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huje z nábojní komory nábojnici a zasóuvá ji dolO k vyhození vpred. Jestliže je dO,cívky

elektromagnetu spuštadla dále priváden elektrický impuls, prenese úderník úder na kloub a

zápalník druhého záveru. Zápalník napíchne zápalku náboje ve druhé hlavni a dojde k druhému

výstrelu atd. až do skoncení prívodu proudového impulsu do spuštad1a nebo do vystrílení pa-

1ebného prdmeru. Po skoncení prívodu proudového impulsu zapadne elektrická apouštová páka

do vybrání úderníku a bude jej držet v napnuté poloze až do nového prívodu proudového impul-

su do cívky spuštadla.

Ke snížení a st1umení zákluzu kanónu je na lafete kanónu tlu~ic. K nabíjení a napíná-

ní má kanón napínací mechanismus.

Základní. technická data kanónu

Ráž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 mm
- výa~foelo.

Rychlost sthlby v bežných podmínkách. . . . . . . . . . . . . 3000 až 3400 m1n-

Hmotnost kanónu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,5 +1,5 kg

Vnejší rozmery:

- délka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1537mm
- šírka. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 165 mm

- výška. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 168 mm
PocátecnírychloststrelyBZAa OFZ . . . . . . . . . . . . . . 715=15mis
Hmotnost náboje:

- se strelou OFZ

- se strelou EZA

. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,325 kg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,327 kg

2. Umístení a ~vneni kanónu

Kanón je umísten v prední cásti trupu (obr. 47) zdola v rovine symetrie letounu mezi

prehradami c. 11 až c. 16. Kanón, stejne jako ostatní druhy výzbroje, je umísten pod úhlem

1 o 30 ' dolO, vzhledem k vodorovné ose trupu.
...

Pf'edni uzel pro upevnení (obr. 48) slouží pro upevnení kanónu na nosnících trupu a

zabezpecuje jeho serizování pri nastrelování ve vodorovné a svislé rovine.

Pf'ední uzel je upevnen ctyrmi šrouby k nosníku trupu u prehrady c. l3A. Uzel se sklá-

dá z konzoly 8, závitového pouzdra 17, vidlice 9 a cásti pro serízení a upevnení kanónu.

Závitové pouzdro 17 s vnitrním závitem se montuje do konzoly 8 predního uzlu a je

v nem upevneno maticí 7, která Je na pouzdru zajietena kolíky. Závitové pouzdro se mO!e na

konzole otácet okolo své osy.

Vidlice 9 má tyc s vnejším závitem a podélnými prOrezy, ve spodní cásti má trmeny s oky

pro upevnení vedení. Uvnitr tyce vidl~ce jsou kuželové otvory a závit, které slouží k drže-
ní vidlice v pouzdru 17 kuželovým šroubem 6 a k vymezení vOle v závitu. Vedení 16 je upevne-

no na vidlici závitovým pouzdrem 10 a z jedné strany je pridržováno pojistnou maticí a z dru-

hé strany je pridržováno omezovací podložkou. Vedení 16 má podélné drážky, ve kterých se upev-

nuje cást predního uZlu,JCterá se montuje s,polu s kanónem.

K serízení kanónu ve svislé rovine je treba vyšroubovat o nekolik závitO kuželový šroub

6 a pootácením závitového pouzdra 11 snižovat nebo zvedat vidlici 9 s vedením a tim i celý

uzel, který je namontován na kanónu. Po serízeni je treba opet zašroubovat kuželový šroub 6

a zajistit jej zajietovacim drátem.

Ve vodorovné rovine se kanón eefizuje pootácením závitového pouzdra 10, které pri otá-

ceni posunuje vedení v prícném smeru spolu s cástí uzlu upevnené na kanónu.

Po serízeni je treba závitové pouzdro upevnit šroubem 1 a zajistit šroub zajištovacím

drátem.
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Cást predního uzlu, která je namontovaná na kanónu, se skládá z horní 11 a spodní 12

poloobjímek, které jsou spojené šrouby. St~edním otvorem uzlu prochází šroub 5. Hlavice šrou-

bu 5 má plochý pravoúhlý výstupek, který pri montáži zapadá do drážky ve vedení 16 predního

'upevnovacího uzlu. Na cty~hra~é zakoncení šroubu je nasunuta speciální podložka 15 a na

druhý konec je našroubovaná a zajištená matice 18.

Šroub se pootácí pootocením matice 18 a pritom vlivem pdsobení síly pružiny zapadá do

vý~ezu v podložce 15 doraz 14, který omezuje pootácení šroubu v rozsahu 90 o. Na podložce je

nápis "Zajišteno" (Zakr.) a odjišteno" (Otkr.), což odpovídá závrené nebo otevfoené poloze

šroubu 5 vzhledem k drážkám vedení 16~

j""'.

(~A "'c.x:

"

"

II

-@

Obr. 48. Prední upevnovací uzel kanónu

1 - šroub pro zajištení závitového pouzdra; 2 - šrouby pro upevnení konzoly k nosníku;
3 - nosník trupu; 4, 13 - šrouby delených objímek; 5 - 'šroub; 6 - kuželový šroub; 7 - mati-
ce; 8 - konzola; 9 - vidlice; 10 - závitové pouzdro; 11.- horní poloobjímka; 12 - spodní
poloobjímka; 14 - opera; 15 - podlo!ka; 16 - vedení; 17 - závitové pouzdro; 18 - matice

Zadní upev~ovací uzel (obr. 49) slouží jako druhá opera kanónu na nosnících trupu a je

nosným uzlem, který zachYcuje zákluzové aí~ ~i strelbe. Zadní uzel je dvema šrouby prišrou-

bovánk nosníku trupu u prehrady c. 15. Uzel se skládá z konzoly 5, v jejíž horní cásti jsou

oka pro upevneni uzlu a ve spodní cásti je plocha s otvory pro opernou matici 11 a ldžko pro
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dosedací kroužek vedení 2. Uzamykací matice 11 má uvnitr dva segmenty lichobežníkového závitUt

z vnejší strany má prírubu s výstupky a ve spodní cásti jsou dva otvory pro klíc 13. Matice

je vložena do otvoru konzoly 5 a je zajištena tremi šrouby pomocí tvarovaného kroužku 9.

Z vnejší strany tvarovaného kroužku 9 je nápis "Odjišteno" (Otkr.) a "Zajišteno" (Zakr.},

což svedcí o odjištené nebo zajištené poloze matice 11. V zajištené poloze je matice držena

západkou 6, která zapadá do výrezu na prírube operné matice vlivem pružiny 1.

V prostoru umístení tlumice se na kanón montuje vedení 2t které má v horní cásti .dráž-

ky k montáži na kanón a ve spodní cásti dosedací kroužek a závitovou cást 10 se dvema seg-
menty lichobežníkového závitu.

Pri montáži kanónu zapadá závitová cást vedení do otvord uzamykací matice 11, peotocením

matice pomocí klíce se provede šroubové zajištení vedení s kanónem v zadním upevnovacím uz-

lu. Pritom musí dosedací kroužek vedení zapadnout do príslušného ldžka konzoly až na doraz;

výstupky príruby operné ~atice se musejí opírat o omezovací šrouby a západka 6 musí zapadnout

do výrezu na prírube uzamykací .atice 11.

II 10679 8

3 10

~11~
12

/

~t~,9

~
'@~ ;/~---(. .~-

,
Obr. 49. Zadní upevnovací uzel kanónu G~-23

1 - nosník trupu; 2 - vedení; 3 - šroub; 4 - matice; 5 - konzola 6 - západkaj 1 - pruHna;
8 - závlacka; 9 - kroužek; 10 - závitová cást vedení; 11 - uzamykací matice; 12 - otvor
pro aoraz; 13 - otvor pro klíc



-

- 131 -

J. Zásobovací systém kanónu náboji a odvod clánk~ a nábojnic

Zásobovací systém kanónu náboji (obr. 50) se skládá z nábojové schr~y - úseku a ná-

bojového rukávu 1, z nichž Je nábojový pás veden vQdicím rukávem k podavaci kanónu.

Nábojová schránka - úsek je v horní cásti levé poloviny trupu mezi prehradami c. 14 a

c. 15. Tvorí ji dve bocnice, svislé a vodorovná prepážka a plechy, které jsou na potahu sa-

cího kanálu motoru a na potahu trupu.

V míste spojení nábojového rukávu a schránky - úseku je vodicí hrdlo a vodicí stena,

která má rádius a zabezpecuje plynulý prechod pásu ze schránky do nábojového rukávu.

Ve strední cásti nábojové schránky, smerem k trup~ je otvor, který se zakrývá krytkou

otvoru pro prístup k palebnému pr~eru 8, tímto otvorem se ukládá nábojový pás do schránky.

Na vnitrní strane krytky je schéma ukládání nábojového pásu do sc~ánky. Nábojový ru-

káv 1 je umísten podél vnejšího potahu pravé poloviny trupu, mezi prehradami c. 14 a 15.

Je složen ze dvou U pro~il~, snýtovaných mezi sebou sten zásobovacího rukávu 10 a 15, které

tvorí obdélníkový prOrez. Ke zvýšení pevnosti rukávu jsou Ra pro~ilech po celé délce ruká-

vu vytvoreny ohyby. Vnitrní stena 15 má úChyty, kterými je rukáv prinýtován k potahu trupu.

Pro správné zajištení polohy nábojového pásu, pri jeho pohybu v rukávu, jsou po celé délce

rukávu prinýtovány vodicí pro~ily 14 a 16 a vodicí desky 11 a 12. Na koncích vodicích pro-

filO 14 a 16, v míste spojení nábojového rukávu s vodicím rukávem, jsou vložena tesnení 28

a 29, která zabezpecují sP9lehlivost.spojenívodicích profil0 v míste spojení kanálO bez
prechodO.

Krytka 31 je nasunuta na kolíky horní steny rukávu a zajištuje se na okách trmenu hor-

ní steny pružinovými zámky 30, které jsou prinýtovány ke krytce. Vstupní cást rukávu je ze

strany podavace kanónu zesílena prírubou.

Na vnitrní strane sUn a krytky rukávu jsou vedení 20 a 21, která zabezpecují pevné

zajištení nábojového pásu pflijeho pohybu v rukávu a na výstupu z rukávu do podavace.

K hrdlu rukávu je na ose kloubove upevneno vedení uzávery 32, která, pri vstupu nábo-

jového pásu do podavace, vyrovnává pohyb podavace vzhledem k rukávu pi'-izákluzu a predklu-
zu kanónu pri strelbe.

Na kanónu je rám 41, který zabezpecuje rychlé podávání nábojového pásu z rukávu do po-
davace kanónu.

;(V

Systém odvodu clánkO se skládá z odvodu

rým jsou prázdné clánky pH strelbe vedeny do

pflipojen pomocí kolíku 37 ke kanálu pro odvod

žinových zámkO 38.

Odvod clánkO se skládá z horního vedení 34 a spodní steny 46, které tvorí, spolu s 't~
dicí deskou 45, kanál obdélníkového prOflezu ve tvaru clánku. Krytka odvodu clánkO je lehce

snimatelná, z jedné strany je nasunuta na kolíky horního vedení a z druhé strany je zajište-

na dvema pružinovými zámky 33 na okách trmenu kanálu pro odvod clánkd. Vodicí deska odvodu

clánkO má drážky, do kterých zapadají pojistná žebra záberové cásti spodního vedení 49 kaná-

lu pro odvod clánkO. Kanál pro odvod clenkO se skládá z horní a spodní steny 47 a 50, steny

jsou mezi sebou sn!továny, dále se skládá ze spodního a horního vedení 49 a 48, která mají

prdfez ve tvaru clánku. Konstrukce horní cásti kanálu pro odvod clenkO zabezpecuje výstup

clánkO z kanálu. Kanál pro odvod clánkO je upevnena dvema uzly, které jsou na prepážkách sbe-
race lHánkO.

clánkO 4 a z kanálu pro odvod clánkd 7, kte-

sberace clánkO 6. Odvod clánkO je kloubove

clánkO a ke konzole 39 je pripojen pomoci pru-

Pro rozpojení clánkd je v horní cestL kanálu pro odvod clánkO 7 umístena pruži~a - roz-

pojovac 51 a ve spodní stene 50 a ve v~dení 49 je proti pružine vytvoreno okna pro šroubo-

vák nebo hák k sejmutí clánku.



~

- 132-

3

..

.-
Obr. 50. Systém zásobování kanónu a odvod c1ánkO a nábojnic

1 - nábojový rukáv1 2 - p~ívodový rukáv; 3 - odvod nábojnic; 4 - odvod c1ánkO; 5 - kryt ot~
voru sber~ce c1ánknj 6 - sberac clánkOj 7 - kan~l pro odvod c1ánkOj 8 -krytotvoru prístu-
pu ke kahonuj 9 - nábojová schránka; 10, 15 - steny prívodovéhO rukávuj II, 12, 13 - vodicí
desky'; 14,16 - vodicí prof'i1Yj17 - spodní stenaj 18,19 - vodítkoj 20,21 - vedení; 22 -
~horní stenaj ,3 - prof'ilj 24, 25 - v1o!ka; 26 - '§roubj 27 - konzola odvodunábojnicj 28,
29 - v1olkaj 30 ~ pru!inový zámek; 31 - kryt prívodového kaná1uj 32 - vodicí záclonka; 33 -- zámek; 34 -.~bnzola; 35 - §roubj 36 - nabiják; 37 - ko1íkj 38 - pru!inové zámkyj39 - kon-
zolaj 40 - kahon; 41 - rámj 42 - konzolaj 43 - nabiják; 44 - horní vodítko; 45 - vodicí des-
ka; 46- spodní stena; 47 - horní stenaj 48 - horní vodítko; 49 - spodní vodítko odvodu c1án-
kOkanálu; 50 - spodnístenaj 51 - pružina-rozpojovac;52- vZduchovýsací otvor
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Sberac clánkO 6 je ve spodní cÁsti pravé poloviny trupu pod nábojovou schránkou.

tvo~í jej dve bocní steny, horní a dolní p~epážky, potah vstupního kanálu motoru a potah

trupu. V horní cásti sberace clánkO je ve stene trupu otvor,. zakrytý krytkou 5, kterým se

vyjímají clánky ze sberace clánkO po strelbe. V horní cásti sberace clánkO 6 je umísten od-

ražec, který má válcový povrch, odražec znemožnuje padání clánkO k horním uzlOm zásobníku

pri záporných pretíženích.

Odvod nábojnic se skládá ze sberace vzduchu (pro vetrání aerodynamického krytu od pra-

chových plynO) a svarovaného nátrubku pro odvod nábojnic. Jeden konec odvodu nábojnic je

upevnen ke konzole na aerodynamickém krytu kanónu a druhý konec je pripojen prirubami sbe-

race prímo k aerodynamickému krytu. Zadní upevneni odvodu nábojnic má oválné otvory, které

umožnují serízeni pOlohy odvodu nábojnic ,pri jeho montáži na aerodynamický kryt.

4. Zarízeni pro zabezpecení stability letounu pri strelbe a'bezpecnost

, zarízeni proti výbuchu I

Plynový kompenzátor (obr. 51) slouží ke, snížení vlivu strelby Da ovladatelnost letou-

nu pri strelbe z kanónu. Je umisten pod trupem v prostoru prehrady' c. 11. Prostrednictvím

plynového kompenzátoru je využita energie prachových plynO pro vytvorení stoupavého momentu,

aby byl vyrovnám klesavý moment vznikajicí pri strelbe.

'Kompenzátor tvorí duté svarované teleso 1 oválného tvaru s aerodynamickým krytem 10

shora a dvema výrezy zdola, pro prívod plynO. Dutina 'telesa je rozdelena žebrem 3 a prícne

prehrazena šikmou deskou ~, která je privarena k telesu podnhlem 45 o k podélné ose. V šik-

mé desce jsou otvory pro prOchod strel behem strelby.

Plynový kompenzátor je na trupu prišroubován tremi šrouby 11 tak, .že spodni výrez hlav-

ní je v blízkosti a proti otvoru dna kompenz.átoru. Otvory ve dne kompenzátoru mají rdzný

tvar: pravý je kruhový, levý je ová~ný s horními a spod~ími disky. Otvory s diskyzabezpe-

cují zajištení hlavní kanónu vzh~edem k plynovému kompenzátoru stredem opery hlavní 5 a umož-

nují serízení kanónu ve vodorovné rovine.

~i strelbe z kanónu jsou prachové plyny odvádeny z vývrtu hlavní okamžite za strela-

mi, odrážejí se od šikmé desky 2dolO, címž vytvorí reakcní sílu, která vyvolá stoupavý mo-

ment, který pdsobí proti klesavému momentu, jenž vzniká pri strelbe z kanónu. Takto je 68-

bezpecena stabilita letounu pri strelbe.

Opera hlavní 5 se skládá ze dvou cást!, které jsou spojené šroubem a je dásunuta na

, pravou i levou hlaven kanónu a zajištena na pouzdru 8, které je na spojce hlav~ 9, oper-

ným šroubem 7, kd7Ž je operný šroub v jednom z otvord tvarovaného prOrezu pouzdra. Pružino-

vá pojistka 6 se nastavuje do dvou poloh: do spodní osy kanónu a pod úhlem 90'0 k ní.

V prvním. prípade je pohyb opery hlavní dold znemožnen a ve druhém prípade je pohyb hlavní

dold možný.

Když je kanón namontován, zapadají válcové cásti opery

ho kompenzátoru. Pritom šroub, který zajištuje opery hlavní,

~i vyjímání kanónu z letounu se opera hlavní vysou~á

dne kompenzátoru.

Aby bylo vylouceno samovolné pootocení šroubu s disky v otvorech tvarovaného prOre-

zu pouzdra, zapadá ozub pružinové pojistky do speciálních výrezd ve trmenu opery hlavní.I

Po nastrelení kanónu se všechny šrouby, které upevnUjí plynový kompenzátor, zajištu-

jí zajiš{ovacím drátem. . . .

hlavní do otvoru dna plynové-

je v predním prOrezu pouzdra.

dozadu a vyjme se z otvord ve

Pro znemožnení vzniku výbuchu vlivem,koncentrace prachových plynO v kanónovém úseku

pti strelbe z kanónu, jsou na aerodynamických krytech upevneny dva sberace vzduchu, které

vedou proud vzduchu do míst s nejintenzivnejším výstupem prachových plynd z kanónu. Zadní
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Obr. 51. Plynov! kompenzátor

1 - teleso; 2 - šikmá deska; 3 - lebro; 4 - dno kompenzátoru; 5 - opera hlavní; 6 - pru~i-
nová pojistka; 7 - opera! šroub; 8 - pouzdro; 9 - srovnávací objímka hlavní kanónu; 10 -
- aerodynamick! kryt; 11 - šroub; 12 : nást~vec; 13 - eroub
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cást aerodynamického krytu je seríznuta Jevytvorení okna. Vzduchové sberace a okno zabez-

pecují vetrání kanónového úseku za letu. K tomuto úcelu slouží šterbiny a žaluzie v kry-

tech otvord v trupu a taktéž otvory v aerodynamickém,krytu montážního uzlu kanónu.

Z ddvodO snížení množství prachových plynO, které vnikají do úseku pro vybavení, jenž
je nad kanónovým úsekem, je na nosnících umísteno ochranné stínítko.

K odvodu prachových plynd do atmosféry (které unikají plynovými spojkami,pti sttelbe),

jsou na kanónu, v prostoru vystupujicíCh plynových otvorO spojky, umísteny odvody plynd.

Plynový odvod 12 (obr. 47) tvorí zahnuté trubkové hrdlo, jehož jeden konec je zasunut

do otvoru plynové spojky a druhý zapadá do odvádecího nátrubku, který je na aerodynamickém

krytu. Upevnení plynových odvod O na ijlynové spojce je provedeno vložkami, pod kterými jsou

nálitky pro .upevnení plynových odvodO.
\

Pti strelbe z kanónu jsou prachové plyny z plynové spojky vedeny do dutiny plynového

odvodu a nátrubkem jsou'odvádeny do atmosféry.

5. Ovládací systém.strelbY a napínání kanónu G§-23

Na obr. 52 je principiální schéma ovládacího systému strelby a napínání kanónu GŠ-23.

Do elektrického obvodu náleží tato zatízení:

Por.
cís. Název zarízení Typ

3PIRelé pro blokování odpálení po-

lohou podvozku

197pITlacítko strelby z GŠ-23

TKE5 3PDT

76-5101-

-3200

AZS-545PIAutomatický jistic síte "Tla-

cítko stilelby"

l55PIKolikový spoj "Kontrola GŠ-23" ŠR16HC2NŠ5

GŠ-23

AZS-lO

9OP

I

Kanón

95P Automatický jisticsíte "Kanón"

l34PI Relé stI'albyz kanónu TKD12PDIU

l35PIOdpor PEV-15-5,l.o.

152PINapínací tlacítko 1 204K

153PINapínací tlacítko 2 204K

154PINapínací tlacítko3 204K

Pocet

"

Umístení

1 Kabina, skrínka relé za sedad-

lem

~ídicipáka letounu1

1 Kabi~a, pravý pult.
1

1

Levá strana, ~ehrada c. 14
Prední cást trupu

1

'1

Kabina, pravý pult

Kabina, skrínka relé za sedad

lem

1 sktínka relé za sedad-Kabina,
lem

Kabina,
kou

1 nad prístrojovou des-

1 ,Kabina, nad prístrojovou des-

kou

Kabina, nad prístrojovou des-

kou

1

Príprava letounu k letu se strelbou z kanónu GŠ-23 se skládá z:

- vložení smenného balistického bloku AO-9 do pocítace zamerovace. 74P;

- zapnutí automatických jistic1\ síte "Zamerovac", "Tlacítko strelby" v kabine letounu;
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- prepnutí prepínac~ na konzole hlavy zamerovace do techto poloh: "S-B" do polohy "S";

"RS-NO" do polohy "NO"; "Automat-Rucne 'o do polohy "Automat", tj. k pf'epnutí režimu strelby
z kanónu na vzdušné cíle s automatickým zavádením dálky do zamerovace;

- zapnuti príslušných automatických jistic~ síte a prepínacd, potrebných k cinnosti
radiolokátoru.

Pri zapnutí automatického jistice site "Tlacítko strelby" 45P je privedeno. napetí pa-
lubní síte na kontakty tlacítka strelby z kanónu OŠ-23 (197P), kde bude pripravené, až do
okamžiku stlacení tlacítka strelby. Obvod je pripraven k napnutí kanónu a k zahájení strel-

by.

Cinnostele~trických obvodd napínání_kanónu'

Po vzletu letounu provede pilot tyto úkony:

- prepne prepínac ":Jyro-SS" na hlave zamerovace do polohy "Gyro", což je konecná príp-
rava k cinnosti zamerovace;

- zapne automatický jistic síte "Kanón" 95P . Pritom bude privedeno napetí palubní
site z automatického jisti1!e síte "Kanón" 95P ke kontakt~ 2 a 5 relé 134P, ke kontakt~

napínacích tlacítek 152P, l53P, 154P, kde bude pripraveno; až do okamžiku stlacení tlacítek;

- napne kanón, provedením p,yrotechnického napnutí stlacením tlact1ka "Napínání 1" (pe-

rezarjadka1) na dobu 1 až 2 s, pri stlacení tlacítka "Napínání 1" (1)1: P) je pri vedeno na-
petí palubní síte k elektrické zápalce - zažehovaci pyrOPatrony C. 1 kazety obvodem: auto-
matický jistic síte "Kanón", svorka 3 spoje elektrického spuštad1a, sepnuté kontakty Xl,

K2, K3 elektrického snímace,svorka4 spoje elektrického spuštadla, zhášecí odpor135P,kon-
taktytlacítka"NapínáníI" 152P, svorka 5 spoje elekt'rického spušiad1a, kontakt (elektric-
ký zápalník) v tele$e kontakt~ kazety, strední kontakt elektrické zápalky - zažehovace, žha-

vicí vlákno p,yrcpatrony c. 1, záporný pÓl. Pyropatrona je iniciovaná. Prachové plyny, vy tO:

vorené horením prachové náplne pyropatroDY, uvo1nejí válcové ventily v kazete a vniknoudo
plynovéspojky.Dojdek napnutíkanónua pohyblivécásti (jednéz hlavní) se vrátí do výcho-. .zí polohy. Elektropyrotechnické napnutí se provádí pouze za letu. Napínání Je možné prová-
det pouze tehdy, když jsou cástiautomatikykanónuve výchozí poloze.

Když jsou pohyblivé cásti ve výchozí poloze, sepne kontakt KJ s kontakty Kl a K2, vyt-

vorí' elektrický obvod. Prívod proudu k elektrickým zápalkám - zažehovac~ pyropatronje umož-
nen pouze obvodem snímace elektrického spušiadla, pricemž ke každé pyropatrone pouze od je-

jího príslušného tlacítka. Pri delším letu, v prípade že nastane zádržka pri strelbe nebo
pri opetné zádržce, která je zapricinená nesprávným urovnáním nábojového pásu, provede pi-
lot opetné napnutí stlacením tlacítek "Napínání 2", "Napínání 3". Pritom se opakuje výše
popsaný proces, ale s propojením napetí k elektrické zápalce - zažehovaci c. 2 nebo c. 3,
podle toho, které tlacítko bylo stlacené.

cinnost elektri~kého ovládání stre1bz

Pred strelbou na pozemní cíle je treba prepnout prepínac "Vzduch-Zeme" do polohy "Ze-

me" (na schématu není znázornen). Pri stlacení tlacítka st~e1by z G~-23 (197P) je pfivede-

no napetí do vinutírelé l34P pro ovládání strelby obvodem: automatický jistic síte "Tlacít-

ko stfelby" (45P), kontakty tlacítka st~.lby z GS-23, kontakty 2-3 re1é )P blokování podvoz-

kem,vinutí relé'" 134P, zápornýpÓl.

Relé 134P sepne a svými spínacími kontakty 2-3 a 5-6 uzavre obvod vinuti elektrického

spuštadlakanónu obvodem: automatický jistic síte "Kanón" (95P), kontakty 2-3 a 5-6 relé

134P, svorka i elektrického spueiad1a, vinuti cívky elektrického spušiadla, záporný pÓl

(pres svorku 2). Proud, který protéká vinutím elektrického spueiadla, vytvorí magnetický

tok, který vysune'kotvu. Kotva pootácí zarážku elektrické spouštové páky a uvolní ji. Elekt-
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Obr. 52. Schéma ovládání kanónu G~-23
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rická spouetová páka uvolní úderník. Cinností úderného spouetncího mechanismu napíchne zá-

palník zápalku náboje a zapocne automatická st~elba, jak je uvedeno v popisu kanónu, do té

doby, dokud je stlacené tlacítko strelby 197P.

.
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HLAVA7

zAl1tzENtSOUPRAVY zAMMovACE

1. Radiolokátor RP-2~

Palubní letounový radiolokátor RP-2l je urcen pro cinnost v komplexu prost~edkd pro

prepad vzdušných cíld na prepadovém stíhacím letounu.

Radiolokátor nezávisle na podmínkách optické viditelnosti zabezpecuje:

1. Automatické prohledávání prostoru,prední polos~éry.

2. Zjištování a rozpoznávání cíld na indikátoru s modulací jasu.

Prostor zjietování:

a) v azimutu ~30 Oj

b) v náklonu ~12 Oj

c) v dálce do 20 km.

Polohový úhel st~edu prohledávaného prostoru radiolokátoru je vzhledem k podélné ose

letounu sklonen pri zaYe§e~í raket R-3S o dbel -1 o )0 . a pri zavešení raket RS-2US o úhel

-4 o 30 '.

3. Poloautomatické zachycení cíle po jeho zjištení a jeho automatické sledování v úhlo-

vých souradnicích a dálce.

4. Zamerování podle vlastního indikátoru s automatickou indikací pásma povoleného od-

pálení samonavádecích raket R-)S a rízených raket RS-2US.

5. Cinnost pri nesynchronním impulsním rušení a to jak v režimu vyhledávání, tak i v re:-

žimu automatického sledování a taktéž cinnost pri pasívním rušení, vytv~reným odražeci vyha-

zovanými p~ed prepadový stíhací letoun v režimu zachycení a automatického sledování.

6. Vyslání signálu o hladkém' §umovém rušení a po prepnutí radiolokátoru do režimu za

ruAení, indikaci a automatické sledování zdroje šumového rušení v úhlových souradnicích (bez

zjištování dálky zdroje hladkého šumového rušení). '

7.Automatické p~evedení radiolokátoru do režimu prehledu pri p~erušení hladkého šumo-

vého rušení.

8. Automatickou kontrolu vlastní cinnosti pomocí systému vlastní kontroly.

9. Rozpoznávání vlastních letound podle signáld vytvá~ených rozpoznávacím za~ízením.

10. Vysílání skutecné dálky k cíli do optického' zamerovace ASP, k zabezpecení odpále-

ni raket R-3S a RS-2US a taktéž k odpálení nerízených rake't a strelby z kanónu, pri optic-

ké viditelnosti cíle.

Radiolokátor RP-2l pracuje, pti navedení stihac~ho letounu, v techto základních reži-

mech:

a) prehledu prostorua zjištování dlej

ob) automatickémsledování cíle (zamerování).

V režimu prehleduanténa ozaruje prostor prední polosf'éry. Když se cíl objevív pros-
toru prehledu, jsou odražené vysokof'rekvencní signály prijímané anténou premeneny a zesíle-
ny v p~ijímacím ústrojí, projdou traktem ochranného za~ízení proti rušení a z neho do indi-
kátoru radiolokátoru.

-~
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Obr. 53. Indikátor radiolokátoru
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1 - znacka "n8ho~e"; 2 - znacka "dole"; 3 - cíl je v!!; 4 - cíl je ní~; 5 - znackacíle;
6 - znacka neprátelskáho cíle; 7 - znacka "vlastní"; 8 - znacka cíle; 9 - skutecná dálka
k cíli; 10 - umAlý cíl "pti~ka" - indikátor cíle; 11 - znacka skutecná dálky; 12 - úsek do-
volená dálky odpálení; 13 - kruh dálky 5 km; 14 - kruh dálky 10 km; 15 - kruh o rozmfru
odpovídajícím úhlu +10; 16 - tablo "odpoutání" (vyjití ze ztece) -, "O"; 17 - tablo "rušení"

- "P
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Na indikátoru radiolokátoru jaou cíle videt v podobe vodorovných jasových znacek, se

svislými znackami "Nahoi"e" a "Dole". Když je cíl v jedné výece s prepadovým stíhacím letou-

nem, jsou na stínítku indikátoru obe znacky "Nahoi"e" i "Dole" soucasne.

Pilot sleduje stínítko indikátoru a manévrem letounu v kursu a výšce se snaží sesouh-

lasit stÍ'ed znacky cíle s nulovým azimutem a o to, aby se objevily znacky- "Nahoi"e" i."Dole"

u vodorovné jasové znacky.

Když se priblíží k cíli na dálku meneí než 10 km a pod úhlem ~5 o v azimutu, objevi-

ly se obe svislé znacky "Nahore" i "Dole" (nad a pod znackou cíle), stlací pilot tlacítko

"Zachycení" (Zachvat), které je na f-ídicí páce letounu a tím provede zachycení cíle.

Pi"itom se na stínítku indikátoru objeví umelé zobrazení cíle "Pticka" se znackami dálky

11.

Po zachycení cíle sleduje systém úhlového sledování automaticky polohu cíle v úhlových

soui"adnicích. Kdy! je prerueeno zachycení cíle (pri uvolnení tlacítka "Zachycení"), pf-echá-

zí radiolokátor opet do reŽimu pi"ehledu. V pi"ípade zachycení nesprávných cíld (odrazd zeme)

nebo jiného cíle, než který má být zamerován, mdle pilot zrušit zachycení stlacením tlacít-

ka "Zrušení cíle", které je pod levým horním etítkem prístrojové desky. .

dhlové poloze cíle v prostoru odpovídá poloha stredu umelého zobrazení cíle a dálce

(prepadový stíhací letoun - cíl) odpovídá vzdálenost od stredu umelého zobrazení cíle ke

znacce dálky.

Manévrováním letounu v režimu zamerování pilot nepretržite udržuje stred umelého zob-

razení cíle uvnitr malého kruhu 15, jehož polomer odpovídá odchylce cíle (v absolutních hod-

notách) od osy letounu podle azimutu a polohovém úhlu maximálne ~l o. Když dosáhne znacka

dálky temné cásti (prerušení v ki"ídlech umelého zobrazení cíle) - pásma povoleného odpále-

ní 12, odpálí pilot rakety.

Dosáhne-li prepadový stíhací letoun nebezpecné dálky k cíli, rozsvítí se na indikáto-

ru radiolokátoru žárovka "O" (Odpoutání) 16, která upozornuje pilota o nevyhnutném vyjití

ze ztece. Když ne~ošlo k zachycení cíle radiolokátorem RP-2l, provádí se zamerování, pf-i

optické viditelnosti cíle, zamei"ovacem ASP a odpálen! raket RS-2US se provádí v režimu ra-

diolokátoru RP-2l "Pevný paprsek". Dálka k cíli se zjUtuje opticky, pomocí zamcrovace ASP

nebo prostredky pozemního navedení. V režimu "Pevný paprsek" je znacka umelého zobrazení

cíle ve st~edu stínítka a je pevná. Zamei"ovac ASP vyhodnocuje náklon zámerné paralelne

k "Pevnému paprsku" radiolokátoru RP-21.

Pro vyhodnocení úhlových oprav zamerovace ASP, pf-i strelbe na vzdušné cíle nerízenými

raketami a z kanónu, vysílá radiolokátor RP-21 do zamef-ovace ASP (obr. 54), v jeho režimu

cinnosti "Gyro":

- skutecnou dálku k cíli v rozmezí od 600 do 2000 mj

- povel "Zachycení"j

- povel "Vyjití".

V režimu cinnosti zamerovace ASP "SS" (odpálení raket RS-2US a R-3S) vysílá radiolo-

kátor do zamerovace:

- sk~tecnou dálku k cíli

- povel "RS-2US"j

- povel "Zachycení";

- povel "Odpoutání".

Pro kontrolu provozuschopnosti radiolokátoru a cinnosti pilota v režimu prehledu a za-

mei"ování je v souprave radiolokátoru namontován fotografický kontrolní prístroj (PAU-473),

který fotografuje stínítko i~dikátoru.

v rozsahu od 1000 do 9000 mj
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NaE!Jení radiol~kátoru

Radiolokátor je napájen stejnosmerným proudem o napetí 27 V, strídavým proudem o na-

petí 115 V. 400 Hz z menice PO-15OOVT-ZI a kmitoctu od 400 do 900 Hz z generátoru SGO-8 a

taktéž strídavým trí~ázovým napetím 36 V, 400 Hz z menice FT-500C.

Napájení je možno zapnout pri cinnosti dynamospou§tnce nebo pri pripojeném pozemním

zdroji stejnosmerného a atrídavého napetí. zapnutím automatického jistice síte "CD". kter,ý

je na zadním elektrickém štítku pravého pultu.

Napájení blokn radiolokátoru jak stejnosmerným. tak také strídavým napetím a taktéž

spojení obvodu radiolokátoru s palubním elektrickým obvodem je provedeno pomocí technolog~c-

kého spoje ~50.

Poznámka. 1. Podrobný popis radiolokátoru RP-2l a rozmístení jeho blokn na letounu

je uveden v predpisu Let-27-52.

2. Zvláštnosti navedení, zamerování a odpále~í raket pri pasívním 8 hladkém

§umovém rušení jsou uvedeny v prespisech "Palubní strelecký radiolokátor RP-21ft

(Let-28-23/2,4).

I
I
I
I
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2. ZaDlerovac ASP-PFD

VeeQb§cné ú@je

Optický strelecký zamerovac ASP-PFD je urcen pro zamerování prí strelbe na vzdušné

cíle z nepohyblivého kanónu GŠ-2J. nerízenými raketami S-5M. pri odpálení rízených raket

R-3S a RS-2US a pro zamerování pri strelbe na pozemní cíle z kanónu GŠ-23. nerízenými rake-

tami S-5K, 8-24 a taktéž pro zamerování pri bombardování z letu stremhlav. s rucním nasta~

vením zámerných úhln.

Zamerovac reší úkol zamerování (urcení takové polohy zbrane v prostoru v okamžiku

v/strelu. která zabezpecí zásah cíle strelou) automatickým výpoctem a sestrojováním úhlové

opravy pri neustále se menících parametrech strelby..

dhlová opraTa je úhel, o kter,ý je treba Y,ych!lit zbran od osy cíle. pritom je treba

brát v úTahu premístení cíle. snížení strely za dobu letu do bodu stretnutí a taktéž odklon

smeru pohybu strely od osy zbrane po výstrelu vlivem úhlu nábehu a vybocení.

dhlovou opravu reší pocítac a sestrojuje se v podobe pohybu zámerného obrazce v zor-

ném poli pilota.

Protože jsou zbran i zamerovac pevne namontovány. je treba zamírení zbrane provést ma-

névrem letounu. Pilot pilotuje letoun a nepretržite sesouhlasuje spolecný pohyb zámerného

obrazce s cílem po dobu nekolika se):und (J až 5 s). Pr'itom zbran v prostoru zaujímá polohu

úhlové opraY,y, která je nezbytná ke znicení cíie strelou.

Maximální celková úhlová oprava vyhodnocovaná zamerovacem je 7 o.

Pro zamerováni pri strelbe se zahrnutím úhlové opravy nerízených raket S-5M (letec-

kých protivZdušných) se do zamerovace zavádejí tyto parametry: dálka k cíli. výška letu. hod-

nota úhlu nábehu a úhlu vybocení (pouze pri strelbe nerízenými raketami). rozmer cíle a ba-

listické charakteristikyzbrane. .

Rozsah Z8Tádených paramotrn pro presné s9strojení celkové úhlové opravy:

- dálka od 600 do 2000 m;

- výška letu od 200 do 17 000 m;

- rychlost cíle od 500 do 2000 kmfh;

- úhly nábehu od O do 9 o;

- úhly vybol!ení ~3 o
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Zamerovac pritom vyhodnocuje dálku k cíli, funkci casu T (v závislosti na dálce, výš-

ce letu a balistických charakteristikách zbrane) a v závislosti na hodnote T , se zahrnu-

tím balistiky zbrane (pro nerízení rakety takté~ ee zahrnutím úhlO nábehu a vybocení) zabez-

pecuje serizování proudu v cívkách magnetického korekcního systému gyroskopu zamerovace.

Kdy! zámerná sleduje cíl, merí gyroskop automaticky úhlovou rychlost cíle a zabezpecuje

vychýlení zámerné vzhledem k OS8 zbrane o úhel, jenž odpovídá celkové úhlové oprave.

Aby byla umožnena kontrola rozsahu povolené strelby z kanónu a nerízenými raketami na

vzdušné a pozemní cíle, jsou v zamel'ovaci vytváreny povely "Odpálení" a "Vyjití" (v poloze

"Gyro" a "SS"). Povely jsou vytváreny pri zavádení skutecné dálky k cili v techto rozsazích:

- pri stf>e1be na vzdušné dle: "Odpáleni" - 1950 až 600 m (pro všechny stl'ely), "Vyji-.
ti" - minimálne600m; ,

- pri stl'elbe na pozemní cíle: "Odpálení" - 1950 až 1200 m (pro všechny strely, kro-

me $-24), "Odpálení" - 1950 až 1600 m (prorakety8-24), "Vyjiti" - minimálne 1200 m (pro

všechny strely krome 8-24), "Vyjití" - 1600 m (prorakety8-24).

".

I
I

Signalizace povelu "Odpáleni" je zabezpecena signální oranžovou žárovkou, která je vle-

vo na konzole hlavy zameÍ'ovace a povel" Vyji títI je signalizován cervenou signální žárovkou,
která je vpravo na hlave zameÍ'ovace (obr. 55).

Pro zamerováni pri strelbe nerízenými leteckými protizemními raketami S-24, S-5Kna
pozemní cíle, zavádejí se do zamel'ovace tyto parametry: dálka k cíli, rozmer cíle, balistic-
ké charakteristiky zbrane.

Rozs~h zavádených parametrO pro presné sestrojování celkové úhlové opravy:

- dálka k cíli - do 2000 m;

- výška letu - od 500 do 1500 m;

- 'rychlost cíle - od O do 90 km/h.

"

Zamerovec pritom vyhodnocuje dálku k cíli a pak, podle stl'edníhodnoty doby letu stre-

ly, se zahrnutím balistiky zbrane (3-5K, 3-24), zabezpecuje serizování proudu v cívkáchmag-
netického korekcního systému gyroskopu.

Když zámerná sleduje cíl je zabezpeceno, stejne jako pi'istl'elbena vzdušný cíl, vy-
chýleni zámerné vzhledem k ose zbrane o celkovou úhlovou opravu.

Pro kontrolu rozsahu povolené dálky strelby nerízenými raketami (S-5K, 8-24) na pozem-

ní cíle, jsou v zamerovaci vytvál'eny povely "Odpálení" a " Vyjití". Povely jsou vytváf'eny pH
zavádení skutecné dálky k cíli v techto rozsazích:

----

Pl'i strelbe 8-24

- "Odpáleni - 1950 aŽ 1600 m;
- "Vyjíti" -minimálne 1600 m;

Pl'i stÍ'elbe S-5K

- 'Odpáleni" - 1950 aŽ. 1200 mj

- "Vyjití" - minimálne 1200 m.

Dálka do zamefovace se zavádí tl'emi zpOsoby:

- automaticky, z radiolokátoru RP-21 pri strelbe na vzdušné i pozemní cíle v režimu
"Pevný paprsek";

- automaticky, z bloku šikmé dálky (náleží do soupravy zamerovace), pri strelbe na
pozemní cíle;

- rucne, z optického dálkomeru, pri strelbe na vzdušné i pozeDL~í cíle.

Pl'istÍ'elbez kanónu na vzdušné cíle je do zamerovace zaveden režim malé dálky 300 m,

když je rukojet rucního zavádení dálky nastavena na minimální dálku (v krajní poloze), sví-

tí žárovka "Vyjití". Rozmer, cíle je treba nastavit predem, podle doplnJcovéstupnice zákla-
den. Vypínac "Automat-Rucne"musí být v poloze "Rucne".

Urcení okamžiku zahájení strelby je provádeno podle vepsání cíle do dálkomerného kru-
hu.

Když zamerovac vyhodnocuje šikmou dálku, je spojen se snímacem výšky DV-30 (s nasta-

J
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vovacem výšky ZDV-)O) a se snímacem AGD-l. Zpdsob zavádení dálky do zamerovace se volí pt,9pí-
nacem "Automat-Rucne", jenž je na hlave zamerovace.

Když je pre pínac v poloze "Automat", zavádí se skutecná dálk.8 do zamerovace z radio-

lokátoru RP-21 v režimu "Vzduch" (v režimu "Pevný paprsek", když' je cíl zachycen pri stfoel-

be na pozemní cíle se dálka taktéž zavádí stejne, jako pri strelbe na vzdušné cíle) nebo

z bloku šikmé dálky v režimu "Zeme". Pri ztráte signálu "Zachycení", behem stfoelby na vzduš-

né cíle, zamerovac, automaticky odpracovává dálku 600 až 650 m.

Pri strelbe na vzdušné a pozemní cíle, není-li vysílán signál "Zachycení", zavádí se

dálka z optického dálkomeru, prepínace "Automat-Rucne" a "Vzduch-Zeme"musejí být v polohách

"'Rucne" a "Vzduch" nebo "Rucne" a "Zeme". Rozmer cíle se do zamef-ovace zavádí pomocí tocít-

ka "Základna" (Baza), jež je na hlave zamefovace (pf-itom sledovat stupnici osvetlenou cer-

veným svetlem).

V rozsahu 600 až 2000 m se dálka zavádí v režimu "Vzduch":

- pri pOLozepácky na "Gyro"- pro nef-ízenérakety a kanón;

- pf-ipoloze pácky na "SS" pro strelbu z kanónu.

Dálku kontrolovat na stupnici skutecné dálky s rozsahem 400 až 2000 m.

V rozsahu 1000 až 9000 m se dálka zavádí v režimu "Vzduch" tehdy, když je prepínac

"Gyro-SS" v poloze "SS" a prepínac "NO-RS" v poloze "RS", pri strelbe raketami.

Dálku kontrolovat na stupnici skutecné dálky s rozsahem 1000 až 9000 m (obr. 55).

Ke zlepšení sledování indikace skutecné dálky a k zajištení možnosti nastavení polo-

meru dálkomerného kruhu rukojetí pro rucní zavádení dálky, je v zamef-ovaci prdzracné stupni-

ce. Spodní cást prdzracné stupnice odpovídá stupnici maHho rozsahu dálky (400 až 2000 m).

Na horní cásti prdzracné stupnice jsou oznacené hodnoty polomeru dálkomerného kruhu, které

se mohou nastavovat v režimu "SS", "Rucne" rukojetí pro rucní zavádení dálky. Tocítko "Zák-

ladna" (Baza), jež je na hlave zamef-ovace, musí být pritom nastavena na zriacce 70 m.

Ke zlepšení sledování je signální žárovka "Vyjití" umístena v telese prdzracné stup-
nice (obr. 55).

Kontrola okamžiku zachycení cíle radiolokátorem RP-2l a privádení dálky do zamerovace

se provádí podle rozsvícení zelené kontrolní žárovky "Zachycení" (Zachvat), jež je vlevo od

indikátoru skutecné dálky ,na hlave zamerovace. Výška je do zamerovace zavádena z mechanis-

mu výšky. Mechanickým snímacem výšky je vlnovec. jehož délka se mení se zmenou statického

tlaku (výšky letu). rthly nábehu a vybocení se do zamerovace zavádejí ze snímace DUAS-6l-l4

(Pouze v režimu "Vzduch"). Balistické charakteristiky zbrane se dozamerovace zavádejí

vložením smenných balistických blokd do pocítace zamerovace.

Zamerování pri strelbe samonavádecími raketami R-)S na vzdušné cile je zabezpeceno za

techto podmínek: dálka 1000 až 9000 m a výška 200 až 17 000 m.

I"

Zamerovac mdže automaticky vyhodnocovat hodnotu povolené dálky odpálení v rozsahu od

2000 do 5500 m v podobe ~ce výšky. Zamefovac pritom nastavi pevnou polohu znacky. Okam-

žik odpáleni raket, když není z radiolokátoru vysílán signál "Zachycení". se urcuje porovná-

ním dálky k cíli získan' z navádecího stanoviAte s dálkou povoleného odpálení, kteráee

vytvárí v zame~ovaci (v závislosti na výAce letu) a indikovanou, na indikátoru, jenž je vle-
vo na hlave zamerovace.

Pro zamlirování pri sthlbe raketami Ž'Ízenými po paprsku (RS-2US), nastavuje zamef'ovac

pevnou polohu znacky, vychýlenou ~. svislé rovin6 o úhel -) o od výchozí (néstf-elné) polohy.

Tim se dosánne rovnobe~nost zámerné se smere~ paprsku. antény radiolokátoru RP-2l a zabezpe-

cuje se pri seeouhlasení stredového bodu s cílem, poloha "Pevný paprsek" RP-2l na cíli.

Pro zamerování pri bombardování se zamerovac využívé jako prostý kolimátor se zámer-

nou sklonenou.dolO v rovine symetrie letounu pfi nastavení p~isluAného zámerného úhlu. Zá-

merný úhel se nastavuje rucne v rozsahu od O o do 11 o knoflikem "rthly" na f1lave zamerovace.
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Režimy cinnosti zamerovace se volí polohou prepínacll "S-S", "NO-RS", 'Gyro-SS", jež

jsou na konzole hlavy zamerovace a na hlave zamerovace (obr. 55) a pi'epínacem "Vzduch-Zeme",
jenž je na levém horním etítku.

Pfepinac "S-BM (strelba-bombardování) musí být pri strelbe z kanónu a libovolnými ra-

ketami v poloze "S" a pri bombardování v poloze "~". Pfepinac "HS-NO" (rakety-kanón) musi
být pri strelbe nerízenými raketami v poloze "RS" a pri strelbe z kanónu v poloze "NO".

Prepínac "Vzduch-Zeme" urcuje cinnost zamerovace pro vyhodnocování úhlových oprav pri
strelbe na vzduené nebo pozemní cíle.

7

./ IO
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.
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Obr. 55. Umístení prepinacll. stupnic a signálních žárovek na hlave zamerovace

1 - indik~tor povolené dálkyj 2 - stupnice dálky (rozsah 1000 až 9000 m)j 3 - stupnice d~l-
ky (rozsah 400 až 2000 m)j 4 - prepínac pro prepnutí žhavicích vl~en osvetlovací ž~rovky
pohyblivého zámerného obrazce zamerovacej 5 - knorlik pro ~er~zování osvetlení stupnic hla-
vy zamerovacej 6 - pevný zámernýobrazec zamerovacej 7 - doplnková stupnice ~ozpetí cílej
S - reostat pro serizování jasu pohyblivého zámerného obrazce; 9 - prepinac žhavicích vlá-
ken osvetlovací žárovky pevného zámerného obrazce zamerovacej 10 - prllzracná stupnice

~
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Pl'epínac "iqro-SS" zabezpecuje v poloze "~ro" pohyblivý zámerný obrazec zamei"ovace,
který se vychyluje na celkovou úhlovou opravu pro zamei"ování pri sti"elbe z kanónu a nei"íze-

nými raketami na vzdu!né a pozemní cíle a v poloze "SS" zabezpecuje pevnou polohu zámerné-
ho obrazce zamerovace. která je vyulívána pi"i stfoelbe z kanónu. raketami R-3S, RS-2US a ne-

Í'ízenými raketami.

V poloze "SS" se zamefoovac využívá jako prostý kolimátor, rozmer jeho zámerného kru-
hu se mení v rozmezí 11 až 60 tisícin vzdálenosti stfoelby pomocí knoflíku "Základna" (i3aza).

jenž je na hlave zamei"ovace (když je pi"epínac "Automat-Rucne" v poloze "Automat". prepínac
"Gyro-SS" v poloze "SS" a prepínac "Vzduch-Zeme" v poloze "Vzduch" a není vysílán signál
"Zachycení"). Zamei"ovac pritom vyhodnocuje pevnou dálku 480 m.

v zamei"ovaci je umožneno automatické a rucní nastavování zámerných úhl~.

Automatické nastavování stfoedních úhlových oprav zámerných úhld nastává tehdy, když

jsou pi"epínace v polohách "SS", -Automat', "Zeme". Rucne se stfoední opravy zámerných úhl~
nastavují knoflíkem "dhly", jenž je na hlave zamef-ovace, pi"epínace pritom musejí být v po-

lohách "SS", "Rucne", "Zeme". Na knoflíku "dhly" je stupnice, na které jsou rysky odpovída-

jící zám6rným úhlOm pro stf-ední podmínky st~elby.

Urcení a u~o~míst~nJ !112k~ _zam!ifoovace

Zamerovac se skládáz hlavy zamei"ovace, konzoly a pocítace.

Hlava zsmefoovace je urcena k promítání zámerného obrazce do zorného pole pilota a k je-

ho vychylovánío potfoebné úhly.

Hlava zamei"ovace má pi"epínace režim~ cinnosti zamei"ovace, stupnice skutecné dálky. pev-
ný zám~ný obrazec a signální žárovky.

Hlavazamefoovaceje v kabine letounu pi"ed pilotem a je upevnena pomoci své konzoly
k letounové konzole, která je spojena s prední konzolou celního etítukabinya s premoste-
ním podkrytového panelu. Poloha hlavy je sef'ízenatak, aby zámerná svírala ve svislé rovine

se stavecí vodorovnou osou trupu úhel -1 o 30 # a leU v rovine rovnobežné k rovine symet-

rie letounu.

Hlava zamei"ovace je ke své konzole prieroubovaná ctyi"mi erouby. k tomuto úcelu je

opati"ena oky s otvory a na její konzole jsou závitové otvory.

Konzola hlavy zamei"ovace je svojí pi"ední vidlicí a dvema paticemi spojena s letouno-

vou konzolou pomocí eroubu a dvou kolík~, na letounové konzole je oko s kulovým ložiskem

(kloubem) a dva otvory pro zadní kolíky, to umožnuje sei"izování polohy hlavy zamerovace ve

vodorovné rovine. Ve svislé rovine se hlava zamei"ovace sei"izuje zmenou polohy matic kolí-

kO na výAku. V sei"ízené poloze hlavy zamef-ovace se matice na kolících zajie{ují drátem. Na

matice se vyznacejí rysky. Pocítac zamef-ovace je urcen k výpoctu úhltvých oprav, propojová-

ní obvod~ soupravy zamei"ovace.a k jejich ovládání v r~zných režimech jeho cinnosti. V pocí-

taci jsou: mechanismus pro automatické zavádení výeky, blok casu, napájecí blok, blok eik-

mé dálky, stabilizátor napetí a zesilovac.

Na prední stene telesa pocítace je prostor, který slouží k zasouváni smenných balis-

tických blokO. Pocítac má kolíkový spoj pro pi"ipojení kontrolního pf-ístroje KPA-PF.

Pocítac zsmerovace se montuje do zakabinového úseku.

upevnuje se ke speciálnímu pane~u s využitím ctyr tlumicO.

jedna strana panelu je upevnena hr.adítky a druhé kolíky ke

profilech spodního panelu zakabinového úseku.

Filtr F-14A je v obvo~u napájení zamerovace. umísten je v kabine u ptehrady C. 11

vpravo.Svým zakoncením je /f'i1tr zasazen do upevnovacího tfomenu, který Je pfinttOVM
ke konzole kolejnic T,Ysttelovacího sedadla a dve psticejehotelesajsouupevneny!rouby

mezi pf-ehrady 11 až 13 vlevo a

Upevnení je lehce snimatelné:

konzolám, jež jsouu~vnené na

1
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Obr. 56. Snímacúhl~ nábehu a 'vybocení DUAS-61-14

1 - ohrev PVD; 2 - kontaktní desticka; 3 - potenciometr úhlu nábehu; 4 - kartácek potenciometru; 5 - protizáva!íj 6 - kridélka
snímace úhlu nábehu; 7 - ohrev snímace úhlu nábehu; 8 - kontaktní destickaj 9 - potenciometr úhlu vybocení; 10 - kartácek poteneio-
metru; 11 - protizávaží; 12 - ohrev snímace úhlu vybocení; 13 - kridélka snímace úhlu vybocení

\

- ~



I 47 J 12

/

.

/

,

I

I-'
\11
o

I

4
3
(
8

Obr. 57. Elektrické schéma snimace DUAs-61-14
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zaAroubovanými do kotevních matic. Pro rucní zavádení skutecné dálky je na ovl~dací páce

motoru (v kabine) potenciometr, ovládaný rukojetí.

Pro ovládání obvodu tlumení zame~ovace je na fídicí páce letounu tlacítko tlumení,

které je zároven tlacítkem "Zachycení", kterým se zapíná režim automatického sledování cíle
radiolokátorem RP-21.

:1

II

Podrpbný popis zamerovace je. uveden v pfedpisu Let-29-27.

J. Snímac úhlO nábehu 'a vybocení DUA5-61-1i

Snímac úhld nábehu a vybocení DUAS-61-14 (obr. 56) je urcen k vysílání elektrických

signálO, jež jsou úmerné úhl6m nábehu a yybocení letounu. Skládá se z válcového telesa, do

kterého je zamontován pfijímac vzdušného tlaku PVD-7p který slouží k zabezpecení cinnosti

tlakomerných pfístrojd a snímac. úhlO nábehu a vybocení, kter,f slouží k zavádení úhld nábe-

hu a vybocení letounu do zamefovace.

Snímac DUAS je umísten na pfedním konci tyce PVD~ ve smeru letu a je obrácen pfijíma-

cem PVD proti vzdušnému proudu. Snímac DUAS je sklonen o 1 o 30 # dolO vzhledem ke stavecí

vodorovné ose~trupu letounu. Elektrický kabel snímace je umísten' v tyci a je pfipojen k elek-

trickému obvodu zamefovace devítikolíkovým elektrickým spojem (obr. 57). Pro mefení úhlO

nábehu a vybocení má snímac ctyfi kfidélka, která jsou po dvojicích upevnena na dvou vzájem-

ne ko~ch osách. Pfední dvojice kfidélek je ve vodorovné rovine a mefí úhly nábehu, zadní

dvojice kfidélek je v rovine symetrie letounu a merí úhly T,ybocení letounu.

Osy natácení kridéle~ jsou mechanicky spojené s kartácky 4 a 10 potenciometrd 3 a 9,

které jsou uvnitf telesa DUAS.

Princip cinnosti snímace je z~ložen na zmene výstupního pomerného odporu (napetí) v zá-
vislosti na poloze kfidélek. Každé urcené poloze kfidélka odpovídá urcitá ho~nota výstupní-

ho pomerného odporu (napetí), což vyjadruje vztah~ v procentech.

F~i zmene úhlu nábehu nebo 'vybocení letounu, ~kloní se kfidélka o urcený úhel) v dds-

ledku ceh~ž kartácky 4 a 10, které jsou upevnené na protizávaží každé dvojice kridélek, sklouz-

nou po pevných potenciometrech 3 a 9, zmeníc tak hodnotu výsiupního napetí.

Napetí, které je snímané z potenciometrd snímace úhld nábehu a vybocení se zavádí prí-

mo do obvodu pro sestrojování svislé a vodorovné složky úhlO zpoždení. Pomocí techto obvodd

se provádí serizování proudu v ~orekcních cívkách gyroskopu. Napetí z potenciometrO se sní-

má pres kontaktní desky 2 'a 8.

Pomirné napetí mezi kartáckemcpotenciometru a jeho záporným koncem se mení lineárne

v závislosti na úhlu natocení k~idélek. Hodnota výstupního pomerného napetí se zvyšuje pfi

vyklonení kridélka úhlu vybocení vlevo a kridélka úhlu nábehu nahoru, díváme-li se ve smeru

letu.

Pro zabránení námrazy mechanismO kridélek a PVD jsou uvnitr telesa ohrívací telesa.

Ohrívací telesa se zapínají soucasne se zapnutím ohrevu PVD automatickým jisticem síte

"DUAS, PVD, Hodinky" (DUA, PVD, Casy), který je v kabine na stfedním štítku prístrojové

desky. Aby nedošlo k poškození kridélek po dobu stání letounu na zemi, navléká se na te-

leso DUAS ochranný kryt.



- 152 -

HLA VA 8

MONTiZ FOTQGMFI_CKtROKON'1'ROLNfHO PRíSTROJE

1. Všeobecné údaje

Pro fotografování ~po1ecného zobrazení zámerného obrazce zamerovace a cíle pri cvic-

ných ~tfelbách a bojovém použiti je v letounu fotografický kontrolní prístroj SŠ-45-l-100-0S,

spolu s casovým mechanismem VM-2.

2. ~o~o~rafickÝ kontrolní pfístroj SŠ-45-l-l00-0S
"

Fotografický kontrolní ~i~troj (obr. 58) je umísten v kabine letounu zprava od hla-

vy zamerovace. Prístroj je upevnen pomocí lehce snímatelné konzoly, která se skládá z tele-

sa a stojanu. Teleso je upevneno na hlave zamefovace dvema šrouby. V telese je zamontován

kuželový kolík s pružinou, který zajištuje vzperu na telese.

V horní cásti vzpery je ~t s kulovým povrchem, s níž je ,spojeno teleso ~istroje a

je k ní ~išroubováno ctyrmi šrouby. Klou~ové spojení umožnuje zmenu polohy prístroje pri

jeho nastrelováni. Je-li tteba prístroj sejmout, stlací se kuželový kolík a dojde k rozdele-

ní konzoly na dve cásti: vzpera je pevne spojena s prístrojem a snímá se spolu s ním, tele-
so z~stává na letounu.

Základní technická data

Objektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ctyrcockovÝt typu F-455,
Maximální svetelnost. . . . . . . . . . . . . .1:5,6
Ohniskovávzdálenost. . . . . . . . . . . . . . 100 mm

Zorné pole prístroje. . . . . . . . . . . . . . 14 o 15 * x 19 o 18 *
Použi týfilm . . . . . . . . . . . . . . . . . . standardní 35 mm
Rozme r snímku. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 x 25 mm

Rychlost snímání. . . . . . . . . . . . . . . . 5 .:tl snímek/s
Délka filmu v jedné kazete.. . . . . . . . . . 3,6 m
Pocet snímk~ v jedné kazet& .. . . . . . . . . 97

Doba ,expozice (stálá) .","'."".' 1/50 s

Ohrívací ústrojí:

- výkon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 W .:tl0 %

- spotreba proudu. . . . . . . . . . . , . . . maximálne 1,3 A

Nominálnívýkonmotoru. . . . . . . . . . . . . 10 W

Do soupravy fotografického kontrolního prístroje patrí: prístroj s objektivem a hra-
nOlovým nástavcem, dve pracovní kazety, nastrelovací kazeta, záložní cásti, náradí a prís-
lušenství.

Fotografický kontrolní ~ístroj se skládá z komory, pracovní kazety, napájecího kabe-
lu s ko1íkovým spojem a objektivem s hranolovým nástavcem.

Komora prístroje má teleso s krytkou, kde -jsou umísteny: ,elektrický motor, uzáverka,
pracovní kazeta s cívkami a bubnem, jenž ,slouží k protažení filmu, systémem ozubených kol,

která jsou urCena k predáni pohybu od elektrického motoru na buben uzáverky. Krome toho je
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Obr. 58. Souprava fotografického kontrolniho pristroje SŠ-45-l-l00-0S

1 - fotografický kontrolni pristroj; 2 - nastrelovaci kazeta; 3 - kazeta se sejmutou krytkouj 4 - krytka kazety; 5 - kazeta;
6 - konzola pro montáž fotografického kontrolniho pristroje
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vtelese umisten tepelný regulátor a odpor ohrevu~ Uzáveru tvori válec s otvorem pro prd-

chod svetelných paprskd, které jsou vedeny z objektivu prístroje. Uzávera je k ozubenému

koiu prišroubovaná.

Pri otácení elektrického motoru je predán pohyb pres ozubený hrídel na ozubené kolo,

které se otácí spolu s uzáverou a predává pohyb maltézskému kríži. Maltézský kríž se pootá-

cí pres ozubené kolo predává pohyb na protácecí buben pracovní kazety. Tímto zpdsobem se

pri otácení ozubeného kola otácí uzávera a prerušovane se otácí maltézský kríž.

Za dobu úplné otácky uzávery dojde k sejmutí jednoho obrázku a za dve otácky dojde

k otoceni maltézského kríže. Doba trv'.i zastaveni maltézského križe a tím i ~ilmu, mezi

jeho pootáceními za otácku uzávery, neni stejná. Otvor uzávery je vytvoren tak, aby bylo

sejmutí obrázku provedeno v okamžiku delší zastávky. Buben s ~ilmem se otácí a pres kladic-

ku a pružinový trecí pohon pre4ává pohyb na navíjecí cívku a tím provádí prevíjení filmu

z odvíjecí cívky. Se zvetšováním prumeru svitku filmu na navíjecí cívce se lineární rychlost

filmu zvyšuje, ale jeho rychlost na bubnu zustává stejná.

Pružinový trecí prevod pres pružinový remínek umožnuje cívce prokluzovat vzhledem

k remínku a tím se vyrovnává_rychlost otácení filmu na cívce a bubnu a je odstranena mož-

nost pretržení filmu. Odvíjecí cívka je spojena se spojkou signálního disku, který je namon-

tován na vnejší strane prístroje. Pri otácení cívky se otácí také signální disk, který sig-

nalizuje pohyb filmu pri cinnosti prístroje. Optický systém prístroje se skládá z objekti-

vu, mrížky prístroje a snimatelného hranolového nástavce, který je opatren jedním hranolem.

V\prístroji je použit objektiv s ohniskovou vzdáleností 10p mm, s maximální svetelnos-

tí 1:5,6. Objektiv má irisovou clonu, která umožnuje plynule menit hodnotu svetelnosti ob-

jektivu a clonit jej na svetelnost 1:5,6, 1:8 a 1:11.

Mrížku prístroje tvori sklenená deska s krížem a merítkovou znackou. Kríž slouží pro

nastrelování prístroje. a merítková znacka slouží pro urcení merítka pri vyhodnocování. Vzdá-

lenost od kríže k merítkové znacce je 10 mm.

Pro nastrelování fotogra~ického kontrolního prístroje se k prístroji prikládá nastre-

lovací kazeta, která s, pri nastrelováni vkládá na stejnou základnu jako pracovní kazeta.

3. CasovÝ mech~ni~mus VM-2

casový mechanismus (obr. 59) zabezpecuje cinnost ~otografického kontrolního prístro-

je SŠ-45-l-l00-0S po dobu nastaveného casového intervalu (od O do 3 s) po uvolnení bojové-
ho tlacítka.

Casový mechanismus VM-2 tvorí schránka, do které jsou namontovány:

- mechanismus a elektromagnet, který zpracovává nastavený casj

- prepínac zabezpecující cinnost ~otogra~ického kontrolního prístroje s casovým me-

chani~mem nebo bez nehoj .

~ ~i\~~~~~~~-~~ tro~~ mm.1'A~ ~ú.t:M..~ ~
uplynutí casového intervalu, který byl nastaven na casovém mechanismu (od O do 3 s)j

- elektrický obvod s tepelným regulátorem pro ohrev casového mechanismu pri nízkých

teplotách.

K telesu casového mechanismu se upevnují trí a ctyfkolíkové vidlice, které jsou urce-

né pro spojení casového mechanismu, prostrednictvím kabelu, s ~otografickým kontrolnímI
prístrojem a palubní elektrickou sítí letounu. Casový mechanismus je umísten v aerodynamic-

kém hrebenu trupu u prehrady c..25. Je upevnen ke konzole príjímace MRP-56P tremi šrouby.

,
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vtelese umísten tepelný regulátor a odpor ohtevu. Uzáveru tvorí válec s otvorem pro prd-

chod sve"telných paprskd, které jsou vedeny z objektivu prístroje. Uzávera je k ozubenému

koiu p~išroubovaná.

Pri otácení elektrického motoru je predán pohyb pres ozubený hrídel na ozubené kolo,

které se otácí spolu s uzáverou a predává pohyb maltézskému kríži. Maltézs~ kríž se pootá-

cí pres ozubené kolo predává pohyb na protácecí buben pracovní kazety. Tímto zpdsobem se

pri otácení ozubeného kola otácí uzávera a prerušovane se ot~cí maltézský kríž.

Za dobu úplné otácky uzávery dojde k sejmutí jednoho obrázku a za dve otácky dojde

k otocení maltézského kríže. Doba trvá.í zastavení maltézského kríže a tím i filmu, mezi

jeho pootáceními za otácku uzávery, není stejná. Otvor uzávery je vytvoren tak, aby bylo

sejmutí obrázku provedeno v okamžiku delší zastávky. Buben s filmem se otácí a pres kladic-

ku a pružinový trecí pohon preqává pohyb na navíjecí cívku a tím provádí prevíjení filmu

z odvíjecí cívky. Se zvetšováním prdmeru svitku filmu na navíjecí cívce se lineární rycblost

filmu zvyšuje, ale jeho rychlost na bubnu zdstává stejná.

Pružinový trecí prevod pres pružinový remínek umožnuje cívce prokluzovat vzhledem

k remínku a tím se vyrovnává_rychlost otácení filmu na cívce a bubnu a je odstranena mož-

nost pretržení filmu. Odvíjecí cívka je spojena se spojkou signálního disku, který je namon-

tován na vnejší strane prístroje. Pri otácení cívky se otácí také signální disk, který sig-

nalizuje pohyb filmu pri cinnosti prístroje. Optický systém prístroje se skládá z objekti-

vu, mrížky prístroje a snímatelného hranolového nástavce, který je opatren jedním hranolem.

V\prístroji je použit objektiv s ohniskovou vzdáleností 10p mm, s maximální svetelnos-

tí 1:5,6. Objektiv má irisovou clonu, která umožnuje plynule menit hodnotu svetelnosti ob-

jektivu a clonit jej na svetelnost 1:5,6, 1:8 a 1:11.

Mrížku prístroje tvori sklenená deska s k~ížem a merítkovou znackou. Kríž slouží pro

nastre1ování prístroje a merítková znacka slouží pro urcení merítka pri vyhodnocování. Vzdá-

lenost od kríže k merítkové znacce je 10 mm.

Pro nastrelování fotografického kontrolního prístroje se k prístroji prikládá nastre-

lovací kazeta, která s~ pri nastre1ování vkládá na stejnou základnu jako pracovní kazeta.

3. CasovÝ _m~~b.Jiniemus VM-2

Casový mechanismus (obr. 59) zabezpecuje cinnost fotografického kontrolního prístro-

je SŠ-45-l-l00-0S po dobu nastaveného casového intervalu (od O do 3 s) po uvolnení bojové-

ho tlacítka.

Casový mechanismus VM-2 tvo~í schránka, do které jsou namontovány:

- mechanismus a elektromagnet, který zpracovává nastavený cas;

- prepinac zabezpecující cinnost fotografického kontrolního p~istroje s casovým me-

chanismemnebo bez neho; "

- prepínac zabezpecující automatické odpojení fotografického kontrolniho p~ístroje po

uplynutí casového intervalu, který byl nastaven na casovém mechanismu (od O do 3 8);

- elektrický obvod s tepelným regulátorem pro ohrev casového mechanismu pri nízkých

teplotách.
.

K telesu casového mechanismu se upevnují trí a ctyrkolikové vidlice, které jsou urce-

né pro spojení casového mechanismu, prostrednictvim kabeló, s fotografickým kontrolním

p~istrojem a palubni elektrickou sítí letounu. casový mechanismus je umisten v !aerodynamic-

kém hrebenu trupu u p~ehrady c."25. Je upevnen ke konzole ptíjímace MRP-56P tremi šrouby.
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HLAVA9

MONTU FYLONtt rE° ZAVMENf pltlDAvfcH PALIVOVtCH NÁDRZf

l~ TruJ?OvÝ pylon pro pfídavnou Palivovou nádr~ a .ieho pyromechaniS1llus

Pro za'Ye!ení a shoz pfidavné palivové nádrh je na letounu namontován pylon (obr. 60),

ve kterém je zámek pro zave!eni nádrže a pyromech~ismus pro odmreteni nádrže pod letoun.

Pylon je umísten pod trupem v rovine symetrie letounu, mezi pf\ehradami c. 15 až 21 a
je upevnen ke spodnímu panelu trupu pomocí pf'edniho 3 azadn!ho 11 svorn!kd, které jsou za-,
sunuté do pouzder na pfehradách I!. 16 a 20. Do pouzder se nejprve zasunou svorníky a upevni
sematicemi 38 s vnejšim závitem, potom se na svorníky nasune pylon, který se pfitáhne a za-
jistí maticemi 37 a pojistnými maticemi 36.

Pylon tvofí nosník obdélníkového prdrezu s pflednim a zadnim aerodynamickým krytem.

Kostra nosníku je odlita z elektronu. Uvnitr nosniku jsou umisteny: pflechodové palivové pot-

rubí 1, k~ teleskopicky spojuje potrubí nádrh a palivového systému; ptechodové potrub'i
9 s vakuovým ventilem; zámek BDZ-56Je, který slou~í k zavešení nádrže 5, s elektromagnetic-

kým o'Yládáním; koncový mikrovypínal! 13, který signalizuje zaveeení pflídavné palivové nádr-
že a blokuje vysunuti spodního brzdicího etítu; pyromechanismw 8 a 4, které slouží k odmre-
tení nádrže od leto~u; dorazy 2 a 10, které spolu s dorazy nádr~e zamezují jejímu pohybu.

V potahu pylonu je otvor 35, kter,ý umožnuje pflistup k pyropistoli a kruhový výrez,

kter,ým se kontroluje uz~l!eni zámku. Otvor se zavírá krytem na závesech, kryt se uzavírá
zámky.

Pod lehcesnimatelným zadním aerodynamickým krytem je na konzole upevnen elektrický

kolikový spoj 12, jenž slou~i pro spojeni elektrické instalace pylonu s letounovými elekt-

rickými obvody.

Pyromechanismy pylonu tvorí pyropistole 8, pyrotechnický odražel!4, pružinový spouš-
tecí mechanismús 6 se západkou 16.

Pyropistoli 8 tvori ocelový válec, který je upevnený vodorovne v konzolách nosníku

pylonu. Na jednom konci je do válce vsunut a pflesuvnou matici upevnen záver, na druhém kon-

ci je nátrubek s ku~elovým roštem. Do dutiny válce se vkládá pyropatrona FK-)M-l. K nátrub-

ku je pf'ipojena trubka s prdmerem lOx8 mm, která je spojena s nátrubkem válce pyrotechnic-

kého odražece, tím jsou spojeny dutiny pyropistole a pyrotechnického odražece.

Le~enda k obr. 60. Pylon pro zavešení ptídavné palivové nádrže s jeho pyromechanismem

1 - prechodové palivové potrubí; 2 - pfední doraz; 3 - prední svorník; 4 - pyrotechnický
odrážel! pro odmrštení palivové nádrže; 5 - zámekBDZ-56Je;6 - pružinový spouštecí mecha-
nismus; 7 - kolíkový spoj zámku; 8 - pyropistole; 9 - prechodové podtlakové potrubí;
10 - zadní doraz; 11 -zadní svorník; 12 - kolíkové spoje; 13 - koncový mikrovypinac pro
signalizaci zavešeni prídavné palivové,nádrže a blokováni vysunuti spodního brzdiciho ští-
tu'po zave!ení pfidavné palivové nádrže; 14 - závesné oko prídavné palivové nádrže: 15 - do-
raz na nádrži; 16 - doraz; 17 -' táhlo; 18 - pružina; 19 - páka; 20 - táhlo; 21 - dvouramenné
napíaací vahadlo; 22 - vidlice (tf'men); 23 - bojový klin; 24 - úderník; 25 - kladicka v úder-
níku; 26 - bojová pružina; 27 - potrubí; 28 - nosný hák zámku; 29 - strižnápodložka~30 - ,

- spona; 31 - presuvná matice; 32 - stahovaci matice; 33 - tlouk. 34 - pozemní zajištovad-
10 z praporkem; 35 - otvorpro pfístupk pyropistoli;.36 - zajUtovací matice; 37 - matice;
38 - podložka; 39 - matice 8 vnejším závitem

..
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Záver pyropistole se skládá z telesa, uvnitr, kterého je dvouzápalníkový úderník 24 a

bojová pružina 26. Drík úderníku je proríznut a do pr~ezu je vložena kladicka 25, která

odtlacuje tvarovanou plochu bojového klínu 23 pri jeho pohybu. V napnuté poloze je úderník

držen kladickou, která zapadá do vybrání klínu. Klín se vsunuje do telesa záveru a udržuje

se pnutím bojové pružiny, které se prenáší pres kladicku úderníku. Výtažná síla klínu musí

být minimálne 78,45 N (8 kp). Vnejší konec úderníku má otvor pro pozemní zajištovadlo s pra-

porkem 34, které se vkládá otvorem v krytu 35. K pozemnímu zajištovadlu je pomocí spony

pripevnen cervený praporek, který lze'lehce sejmout v prípade otevírání krytu bez vyjmutí

zajištovadla. Na hlavici záveru je oko (na obr. 60 není znázorneno), za které je možno šrou-

Qem pripevnit vidlici 22 spouštecího mechanismu po jeho natažení pred zavešením nádrže.

Pyrotechnický odražec tvorí svisle upevnený válec s nátrubkem v horní cásti a presuv-

nou matici 31 ve spodní cásti. Do v~lce je vložen tlouk 33 ve tvaru pístu se závitovou kon-

covkou. Na koncovku je .nasunutastrižná podložka 29, která je upevnena mezi pístem tlou-

ku a matici 32, jež je našroubovaná na koncovce. Tlouk je vložen do válce a válec je uzav-

ren presuvnou maticí 31, která tlací okraj strižné podložky k celu válce.

Po zaTlšení nádrže se sesouhlasí otvor dorazu 15, který je našroubován v nádrži, s ot-

vorem koncovky tlouku a mezi sebou se spojí sponou 30.

Pružinový spouštecí mechanismus je urcen k vytaŽení bojového klínu ze záveru a ke spuš-

tení úderníku. Pružinový mechanismus 'se skládá z táhel 18 a 17, která jsou zavešena na pá-

ce 19 úhlového vahadla 21, otácením osy vahadla se napíná mechanismus; vidlice 23, jež je

spojená šroubem ~ bojovým klínem 23 záveru a pružiny 18, jež je navlecena na táhlo 17 a stla-

cena mezi osazením táhla a konzolou dorazu 16. Vidlice, úhlové vahadlo a táhlo jsou mezi se-

bou kloubove spojeny.

Táhlo mé ctyrhranné zakoncení vsunuté do konzoly dorazu. v táhlu je výrez se skosením

pro doraz. Doraz 16 tvorí kolík, jenž je uložen v konzole s pouzdrem. Pdsobením pružiny je

kolík stále stlacen dol~. Horní konec dorazu je plochý, se skosením pro zachycení táhla.

Spodní konec dorazu je zvedán nosným hákem zámku pri napnuté poloze nahoru. Jestliže je táh-

lo 17 v napnuté poloze, zapadne do výrezu táhla doraz a drží táhlo v napnuté poloze.

2. Cinnost pyromechanismu pylonu pri shozu prídavné paliVQvé nádrže

(obr. 60)

Pred zavešením nádrže se vkládá do pyropistole pyropatrona a uzavírá se napnutým zá-

verem. Bojový klín není spojen s vidlicí pružinového mechanismu. Natocením osy vahadla na-

pínání 21 proti smeru chodu hodinových rucicek se napne táhlo spouštecího mechanismu, kte-

ré stlací pružinu 18. Pak vidlici spouštového mechanismu spojit s okem hlavy záveru. Zave-

sit prídavnou palivovou nádrž. Nádrž svými dorazy dosedne na dorazy 2 a 10 pylonu a záves-

ným okem 14, zasunutým do vybrání nosného háku 28, natocit hák do polohy "Uzamceno" (Zapre-

to), pricemž doraz 16 zaskocí do výrezu táhla 17 a zajistí jeho polohu. Vidlici 22 spoušto-

vého mechanismU odpojit od oka záveru a spojit ji s bojovým klínem 23. Do vnejšího konce

úderníku vložit pozemní ~ajišiovadlo s praporkem a spoji~ sponou 30 zakoncení pístu tlouku

s dorazem v nádrži 15.

Pred letem pozemní zajištovadlo s praporkem vyjmout.

Pri zavešené prídavné palivové nádrži musí svítit signální žárovka "Zavešení nádrže"

(Podveska baka) /žárovka je ve spodní rade tabla, na spodnim štítku pod prístrojovou des-

kou/, která je zapnuta koncovýmmikrovypínacem 13, jehož kolík je stlacen pri zavešení nádr-
že.

Nádrž se shazuje stlacením tlacítka "Shoz nádrže" (sbros baka). Pri stlacení tlacít-

ka se uvede v cinnost elektromagnetický spouštový mechanismus zámku pylonu a nosný hák se

otevre.
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Obr. 61.ZámekBDZ-56Je pylonu pro saT'Uení prídavných palivových nádrží

1 - teleso; 2 - t~en; 3 - pfechodová páka; ~ -kulickov~ lo~isko; 5 - kladicka; 6 - opern.
páka; 7'- mikrovypínacY.K1-140; 8 - páka; 9 - tesnení; 10 - táhlo; 11 - pru~ina;
12 - pfechodovápáka; 13 - kláT8sa; 14 - elektromagnetickýspouetovýaechanismus;15 - napíaa-
cí páka; 16 - nosnýhák; 17 - doraz; 18 - pru~ina; 19 - trubka s osou
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Obr. 62. Schéma uzamcení prulinov~ho mechanismu

1 -kolík; 2 - táhlo; 3 - sefizovací matice; 4 - zajietovací matice; 5,- cep; 6 - zámek BDZ-56Je
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Pri natocení nosného háku (ye smeru šipky I, na obr.. 50) se doraz 16 vysune,pdsobenim

síly pružiny, z yý~ezu táhla 17. Uvolnené táhlo pdsobením síly pružiny 18 (ve smeru šipky III)

natocí napínací Tahadlo 21 (šipka IV). Páka vahadla prostrednictvím vydli~e 22 vytrhne bojo-

vý klín 23 ze záyeru (šipka V). Uvolnený úderník záveru pohybující se pdsobením síly bojové

pružiny 26 napíchne zápalníky zápalky pyropatrony (šipka VI). Zápalky zapálí prachovou nápln

pyropatrony a plyny, vzniklé ho~enim prachové náplne vniknou roštem ~o válce pyrotechnioké-

ho odražece 4. Tlakem plynd se tlouk posune dold, prestrihne stri žnou podložku 29 a vyrazí

z válce. Energie tlouku se ~enese na palivovou nádrž a ta je odmrštena pod trup letounu.

Poznámka. K pylonu je priložen aerodynamický kryt a zátka pro prechodku palivového

potrubí. Aerodynamický kryt se montuje na pylon pri letech bez p~ídaTné palivové nádr-

le. Aerodynamický kryt má tvar žlabu a upevnuj~ se k pylonu zdola šrouby zašroubova-

nými do kotevních matic. Pfed zašroubováním aerodynamického krytu je treba vložit zát-

ku.na prechodku palivového potrubí. Dva zadni šrouby jsou výmenné. Pri mont'ži aero-

dynamického krytu použit šrouby o délce 32 mm. po sejmuti aerodynamického krytu použít

šrouby dlouhé 18 mm (prdmer 5 mm). Pfed zavešením prídavné palivové nádrle musi být

aerodynamický kryt a zátka sejmuty.

-------
3. ZÚl.ek BDZ-56Je

Konstrukcne a principem své cinnosti je zámek BDZ-56Je (obr. 61) urcen k zayešeni a

shozu ~íd.vné palivové nádrže.

Základní 't.echnická_data.

Provozní napetí. . . . . . . . .

Minim'lní napetí pro odemceni. .

Hozsah provozních teplot. . . . .

Hmotnost. . . . . . . . . .

. 27 V;:lO %

. . . . . . . . . . . . . . 20 V

. od +50 do -60 oe

. . 3,37 kg

. . . . . ŠR28PK7NG9

.........

......

. . . .

Kolíkový spoj. . . . . . . . . ......

Zmnek je v pylonu upevnen dvema erouby. MikroVYPÍl'1acVKl-140 v zámku BDZ-56Je není

využit. V letounovém obvodu je pro signalizaci zavešení využit mikrovypínac, jenž je umís-

tený y pylonu a zároven slouží k blokov'ni vysunutí spodního brzdicího štítu do shozu prí-

davné palivové nádrže.

Uzamcená poloha nosného háku je zabezpecena záberem ozubu spouštové páky elektromag-

netického spouštového mechanismu se segmentovou pákou. Velikost p~ekrytí operné plochy seg-

mentu ozubu spouštové páky musí být po celé ploše minimálne 2.5 mm a maximálne 3 mm.

Zámek se uzamyká napínací pákou pomocí klíce.

Pri prdtoku elektrického proudu vinutím se kotva elektromagnetického spouštecího me-

chanismu pootocí o úhel 10 o až 11 o 30 ' a ~itom odemyká zámek.

4. Krídlové pylon.v pro zavešení Drídavn.ých nádrží

Na letounu je krome pt'ídavné palivové nádrže pod trupem možné namontovat dve pt'ídav-

né palivové nádrže po 490 1 paliva pod krídla letounu.

K tomu mohou být místo kr!dlových závesníkd C. 3 a 4 namontovány krídlové pylony pro

zavešení pt'ídavných palivových nádrží (levý na mí~to závesníku C. J a pravý na místo záves-
níku c. 4).

K~ídlový pylon pro zavešení prídavné palivové nádrže (obr. 63) je svým vnitrním uspo-

rádáním podobný trupovému pylonua vnejším tvarem je podobný krídlovým závesníkdm c. 3 a 4.
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Obr. 63. Kfoídlový pylonpro zaTe!ení prídavné nádrže

Krídlový pylon tvorí snýtoTaná konstrukce, která se skládá z kostry a pótahu. Kostra
pylonu se skládá ~e spodních a horních podélných profild a prícných mezisten.

Na bocích kostry jsou prinýtovány vnitrní a vnejší potahy z duralového plechu.

V prední cásti potahu je nožový prOfil, v zadní cásti je aerodynamický kryt, který
tvorí nosník obdélníkového prdrezu a aerodynamického tvaru.

V místech spojení zámku BDZ-56Je a pyrotechnickéhoodra!ec. je potah zesílen ocelový-
mi vložkami.

Prední a zadní uzly, jež slouží k upevnení svorníkd, jsou odlity z oceli a mají slo-
žitý tvar v podobe mezistenyse žebrya pouzdry.

Z oceli jsou také odlity prední a zadní dorazy pro prídavnou palivovou nádrž.

Mezisteny a profi1y jsou lisovány z duralu. Kryt otvorupro prístupk pyropistoli je
snímatelný a upevnuje se zámky. Kryt je zhotoven z hliníkové slitiny.

Prední svorník je upevnen v predním uzlu pylenu pouzdry. Pouzdrá jsou stažena proti

vypadnutí prdchozím šroubem a sama zapadají do pouzdra predního uzlu.

Zadní svorník se upevnuje svojí dutou koncovkou v zadním uzlu pylonu pomocí matice a

šroubu se dvema disky na dríku. Temito disky šroub zapadá do podélného otvoru koncovky, což

umožnuj~ pri zavešování pylonu na krídl~ odstranit nedokonalost montáže a zkrížení krídlo-

vých montážních uzld v podélném smeru.

Svorníky pylonu jsou nezamenitelné se svorníky krídlových závesníkd. Stejné jsou pou-
ze dosedací plochy v uzlech krídla (kužel, délka kužele, rozperný kroužek pouzdra) a základ-

na mezi osami svorníkd, což také umožnuje zavešovat pylony místo svorníkd a naopak.

~
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P,ylon pri zavešení tesne priléhá k povrchu krídla. což je zabezpeceno profilovým tes-

nením. které je zhotoveno z pÓrové gumy polepené povlakem z tkaniny.

Uvnitr pylonu jsou namontovány: stejný pyromechanismus jako v trupovém pylonu (avšak

nelze u nich zamenit: trmen spouštového mechanismu. konzolu pro upevnení p,yropistole a ply-

novou trubku); prechodové potrUbí prívodu paliva; prechodové podtlakové potrubí s vakuovým

ventilem a mechanismus pro signalizaci a soucasný shoz.

~

Mechanismus pro signalizaci a soucasný shoz je proveden stejne jako mechanismus pro

signalizaci a blokování v trupovém pylono.. ale neplní funkci blokování vysunutí brzdicího

etítu pri zavešení prídavné palivové nádrže. plní funkci automatu soucasného shozu zaveše-

ných krídlových prídavných palivových nádrží.

K zabezpecení normálního shozu prídavné palivové nádrže. pri libovolném zbytku pali-

va. je seríznutá spodní cást zadního aeroqynamického krytu p,ylonu. Krome toho je na pylonu.

v prostoru zadního dorazu. umístena tycka. Zadní doraz prídavné palivové nádrže má výrez

pro tycku p,ylonu. Když je prídavná palivová nádrž zavešená. zapadá tycka p,ylonu do výrezu

v dorazu palivové nádrže. Pri shozu se nejprve odpojí prední cást prídavné palivové nádrže

a poté zadní. Zadní cást prídavné palivové nádrže se odpojuje v okamžiku vysunutí tycky p,y-

Ionu z výrezu v zadním dorazu prídavné palivové nádrže a tak se zabezpecí možnost pr~toku

paliva do prední cásti nádrže.

Pro spojení elektrického zarízení pylonu s palubními elektrickými obvody a aby mohlo

dojít k zámene p,ylonu za závesník a naopak. je z pylon~v jeho strední cásti.vyveden kolí-
kový spoj ~R-7.

5. Tablo T-8U2

Signální tablo T-8U2 (obr. 64) je urceno pro svetelnou signalizaci:

- signalizace pr~cerpání krídlových prídavných palivových nádrži. Žárovka pod

zeleným svetelným filtrem s nápisem "Precerpání krídlových prídavných palivových nádrží"

(Vyrabotka kro podvesn. bakov) se rozsvítí pri sepnutí signalizátoru tlaku SDU-3-0.35 kríd-

lových prídavných palivových n'držíj

~ I:~:;:~ I~~i~ I~.~

Obr. 64. Tablo T-8U2
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- zaveeení záteže na vnitrních kríd1ových závesnících. Signální žárovky se zeleným

svetelným f'iltrems nápisy: "Zaveeená 1 vnitrní","Zavešená 2 vniti"ní", . žárovky se rozsví-

tejí pi"izavešení výzbroje na levý nebo pravý vniti"ní krídlový závesníkj

- zavešení záteže na vnejších krídlových závesnících, signální žárovky pod zeleným

svetelným f'iltrem s nápisem: "Zaveeená 3 vnejší".. "Zaveeená 4 vnejší", žárovky se rozsvíte-

jí pi"izaveeení výzbroje nebo prídavných palivových nádrží na vnejeí krídlové závesníkyj

- zaveeení trupové pi"ídavné palivové ná~rže. Signální žárovka pod zeleftým svetelným

filtrem s nápisem "Zavešení podtrupové ptídavné palivové nádrže" (Podveska podf'juzel. baka),

žárovka se rozsvítí pi"izaveeení podtrupové prídavné pa1[vové nádrže .a pylonj

- zaveeení startovacích raket. Signál"í žárovky s nápisem "Levá startovací raketa"

(Uskori t. lev.) a "Pravá startovací raket!!!"(Uskorit. prav.), žárovky se rozsvítejí pri za-
vešení startovacích raket. .

~
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HLAVA 10

STARTOVAct RAKETYJ1!-II-U2

1. Vše~becné údaje

Startovací rakety (dve) jsou urceny ke zlepšení vzletových charakteristik letounu, tj.
ke zkrácení doby vzletu a délky rozjezdu, umistují se po jedné z každé strany trupu, v jeho

spodní cásti, sklonené pod úhlem 48 o 30 I ke svislé rovine symetrie letounu. Upevnovací uz-
ly startovacích raket (dva pro ~aždou) jsou umístené na ptehradách C. 22 a c. 28 (obr. 65).

Prachové startovací rakety SPRD'jednorázové cinnosti se dodávají v rozebraném stavu,
tj. teleso a jeho nápln jsou od sebe oddeleny. Plnení a montáž objímek s deskami se provádí
pted zavešením startovacích raket na letoun. Startovací raketa má elektrické spojeni 8 letou-
nem kolíkovými spoji.

2._P9..2is a technická data SPRD

Typ motoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prachový reaktivní

Typtrysky.. . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . se smennými vložkamiTypspouštení.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elektropyrotechnické
Tah jednoho reaktivního motoru. . . . . . . . . . . . . . 12 748 až 36 284 N

(1300 až 3700 kp)

Doba cinnosti motoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,1 až 17,8 s
Motor pracuje v rozsahu teploty prachové náplne. . . . . +50 °Ca! -40 oe
Maximálníprovoznítlak. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 lIPa(86kp/cm2)
Raketase poškodípti tlaku. . . . . . . . . . . . . . . minimálne17,6MPa

(180 kp/cm2)
24 o :.20 I

3 kusy
+5

221 -10 kg

6hel náklonu trysky k podélné ose motoru. . . . . . . . .
Pocet smenných vložek trysky. . . . . . . . . . .
Hmotnostnaplnenéstartovací rakety. . . . . . . .

Startovací raketa je válcové koftstrukce, která je svateBa z ocelového plechu, tvorí

teleso motoru a je soucasfte spalovací komorou pro prachovou nápln. K telesu startovací ra-

kety jsou pri varena oka (ptední a zadní) pro montáž závesných uzl~ startovací rakety.

Prední u&el tvorí svarovaná nebo bodove svarovaná konzola s okem pra pístnici vzducho-

vého válce, namontovaného fta letounu.

Zadní závesný uzel tvorí svarovaná konzola, která má ctyri kolíky pro upevnení rake-

ty na letounu. Prední dvojice kolík~ se opírá do uzlu na trupu, zabranuje pohybu startova-
cí rakety vzad (proti smeru letu letounu) a zadní dvojice kolík~, jež je zachycená za hák
tohoto uzlu, prenáší sílu od startovací rakety na trup letounu.

V hlavové cásti telesa je' zašroubovaná krytka se zažehovacem. Do trubky jsou našrou-
bována dve l~žka pro pyropatroRY DPl-4. Dotažení krytky se kofttroluje podle sesouhlasení
rysek na krytce a cele startovací rakety.

V zadní cásti telesa je hrdlo pro vlo!eRí prachové náplni motoru. Do hrdla se vkládá

krytka s roštem a tryskou. Krytka je zajištena maticí. Dotažení matice se kontroluje pomocí

rysek, které jsou na telese a matici.

Na bocích til~~a jsou znázorniny:'poloha težišti, kontrolní body a oznacení.

Vnittní povrch telesa, povrch prední a zadní krytky jsou pokryty tepelne izo~acní

hmet.u, jež slouží k ochrane proti vysokým teplotám prachové náplni.
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Obr. 65. Montáž startovací rakety SPRD-3l4-II-U2

1 - zadni záv~sný uzel startovaci rakety; 2 - konzola; 3 - startovaci raketa; ~ - aerodynamickádeska; 5 - oko; 6 - p~edni závesný
uzel startovaci rakety; 7 - elektrický kabel startovaci rakety; 8 - pneumatický válec; 9 - zadni koliky; 10 - pouzdra; 11 - p~edni
koliky; 12 - pistnice pneumatick~ho válce; 13 - doraz na startovaci raket~; 14 - doraz Da trupu

"- .,j



- 166 -

Ve smiru osy je prachová náplR uvnitt tilesa zajišteaa ctytmi dtevenými žebry.

K získáBí urcených balistických vlastností motoru (doba cinnosti, reaktivní síla) pro

r~zné série a teploty prachových náplní se tryska opattuje ttemi smennými vložkami s r~zným

kritickým prdrezem pro výtok prachových plya~.

Polomery kritických prdrez~ vložek se vybírají pro každou sérii prachové náplni v zá-

vislosti Ra ryc~losti hotení a též na teploti prachové náplne, která je daná stanovenou tep-

lotou okolního prosttedí.

Startovací raketa je vybavena ochrannou krytkou, která se montuje místo prední kryt-

ky pti preprave na vetší vzdáleRosti a pti skladování náplne SPRD. Krytka má speciální kru-

hové vybrání, které zabezpecuje porušení krytky v ptípade samovolného ,zapálení motoru a tím

klidné hoteRí prachové náplni pri minimálním tlaku. Oéhranná krytka je cervene zbarvena.

Ptipojení p,yropatron DPl-4, které jsou na startovací rakete SPRD-3l4-II-U2, k palub-

ním elektrickým obvod~ letounu sloužícím ke spuštení startovacích raket je provedeno pomo-

cí elektrického kabelu, který patrí do soupravy startovací rakety. Kabel má lanko s karabin-

kou, kt~rá se pri zavešení zapíná na trmeny aerodynamického krytu, což zabezpecuje spoleh-

livé odpojení kolíkového spoje kabelu od zásuvky letounu. Aerodynamický kryt je umísten na

,prední krytce a slouží k ochra~odic~ kabelu proti poškození a proti povetrnostním vliv~

p~~obícím na kolíkový spoj a pyropatrony motoru.

Ptední závesné uzly jsou na ptehrade c. 22 a slouží k upevnení a zajištení startova-

cích raket a taktéž pro prenos svislé složky tahu na letoun. Na predních uzlech jsou vzdu-

chové válce, které zabezpecují uzamcení startovací rakety na závesu a její shoz po vzletu.

VzduchovÝ válec pro 'odhoz startovací rakety (obr. 66) se skládá z telesa 1 s nátrubkem,

pistnice 3 s kulickou, pružiny 2, krytky se západkou 4 a matice 6.

Ve vysunuté (provozní) poloze je pístnice držena pružinou 2. Pti prívodu vzduchu o tla-

ku 4,903 325 MPa (50 kp/cm2) k nátrubku se pístnice zasune ha doraz krytky. V tom okamžiku

zapadne páka západky 4 vlivem pdsobení síly pružiny 5 do výrezu v pístnici a drží ji v této

poloze.

Pro otevrení západky je treba odtlacit páku 4 od pístnice, pístnice se vlivem p~sobe-

ní síly pružiny ptemístí do vysunuté (provozní) polohy.

A
-------

~~dA
Prslnice zasunula
;cd{loaka za/'šlef1(J

. Píslnice vYGlJnuto.

zopodJ:a odpflino.

4

5

Obr. 66. VZduchový válec pro odhoz startovacích raket

1 - teleso s objímkou; 2 - pružina; 3 - pístnicej 4 - západka;5 - pružina; 6 - matice
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Zadní uzly pro zavešení jsou na prehra~e c. 28 a slouží, krome držení startovacích

raket pod trupem, pro p~enos tahu z. startovací rakety na l.toun.

V zadních závisných uzlech a na konzole startovacích raket jsou dorazy. Pti odhozu

raket zmenšují dorazy úhel vychýlení startovacích raket pri jejich otácení v závisných ope-

rách a zabezpecují jejich odražení v okamžiku dotyk~ doraz~. K odražení startovacích ra-

ket dojde najednou, po sklouznutí predních kolík~ konzoly startovací rakety s vackových

hran vidlicových opir.

Na tele~e startovací rakety jsorlaerodynamické desky, které napomáhají energickému

oddelení startovací rakety od letounu pri odhozu.

Pilot spouští startovací rakety v okamžiku vzletu letounu stlacením tlacítka "Spušte-

ní startovacích raket" (P.us~uskoritelej), které je pod cernou krytkou na levém horním

elektriékémštítku prístrojové desky (obr. 67).

Startovací rakety se odhazují po vzletu letounu ve výšce a pri rychlosti, jež jsou

uvedeny v predpisu pro pilota stlacením tlacítka "Shoz startovacích raket" (Sbros uskori-

telej), které~pod cervenou krytkou na konzole ovládací páky motoru, na levém pultu
(obr. 67).

~
íí~~~..,...................!fT.IfIT JftT .-~~.

Tloi!{Ilco h p,.,z u

~(j~

Obr. 67. Ovládání a signalizace cinnosti startovacích raket pri vzletu

j
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Obr. 68. ~ístrojová deska
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