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*************************************************************
SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD

*************************************************************
Č~vr~é číslo je ~ady •••

našeho zp·ravodaje je venl:u. A ~al: se nám
do konce roku všechna č~yři čísla.
Snad jsme již překonali všechny počá~eční problémy a v roce 1988
bude zpravodaj vycháze~ zcela pravidelně. Aby časopis nejenom
vyházel, ale ~al,É! splni I Vaše očekávání připravi l i jSllle si pro
Vás malou anke~u, k~erou najde~e na s~raně 2.
Prosíme Vás
pro~o, vys~řihně~e anke~ní lís~ky
a po pečlivém vyplnění
je
zašle~e na adresu : Klub SORD, 602
ZD. SVAZARMU, Win~rova B.
Praha 6, 160 00. S výsledky vás seznámíme v nejbližším možném
•••

ano,č~vr~É! číslo

podařilo splni~

slib,

vyda~

~ermínu.

Pro~ože

víme, že jedním z hlavních

úko~

našeho klubu je
novou $lužbu. Náš
spolupracovník V.Zeman shromažauje programy, ~řídt ~
do
~éma~icl:ých
blok6. V příš~ím čísle chceme uveřejni~ názvy
~éma~ických blok6, jejchž nahrání
si bude~e moci na základě
zaslané kaze~y a známky na poš~ovnÉ! objedna~. S ~ou~o službou
chceme začí~ začá~kem roku 1988.
V příloze zpravodaje js~e našli při-hlášku do da~abáze členfi
klubu SORD. Tou~o přihláŠkou dává~e možnos~ všem DS~a~ní. členfim
da~abáze, aby se na vás obrá~ili písemně, ~elefonicky i osobně s
žáďos~í o radu, program či
JInou pomoc.
Za odměnu dos~ane~e
seznam všech přihlášených, kterÉ! mfiže~e obš{as~ni~ stejným
zpusobem. Připomínáme, že Vaši adresu, ~elefon, dostane pouze
~en kdo sám dá svÉ! údaje ke zveřejnění a ~ak, jako Vy dá svou
přihláškou souhlas ke zveřejnění.
Závěrem mi dovol~e. abych Vám
Jmenem svým i
jménem všech
"sar. ~i:i" popřál pří jemný zby~ek le~ošního roku a do roku 1988
moho zdraví, osobního š~ěs~í a CD nejvíce záži~ku u našeho
počí~ače SORD m-5.

zajiš~ění

kvali~ního sof~weru,

připravujeme

Ing.Pe~r Čihula

****************************************
*
*
-ll* příspěvky do zpravodaje posílej~e
na adresu:
*
*
*
* Ing. Petr Čihula, Praha 4 ,149 00
Hlava~ého 663/138
*
*
*
*
****************************************

"I
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DOTAZNÍK PRO MAJITELE POČÍTAČÉ SORD

***********************************
Vyplněný
dota~ník
odeslete na adresu: Klub
SVAZARMU. Wintrova 8. Praha 6.
160 00 Obálku

1. Vaše sestava obsahuje:
1- SORD + BI +BF + EM-5
2BG
3PI-5
4SI-5
5RAM 64Kb
6DISK
RAf'tDISK
78PRINTER
PLOTR
910MVŠ
jiné zařízení: •••...••••..

2. Kolik A.din v týdnu
trávíte u počítače:
1- méně než 2
2- 2 až 5
3- 5 až 10
4- více než 10

SORD.
o~načte

602 ZO
SORD-D

4- výukové
5- řízení
6- hudební

jiná oblast: •••••••••••••••..
6. Jste ochoten

provádět

úpravy

poc:ítače:

1- ano -

2-

hodně

cokoliv
složité

3- nenáročné
4-/ne

7. Váš

8. Vaše

9.
3. VyuH vají počí tač dal ší
členové rodiny:
1- ano
2- občas

ná~or

na zpravodaj:

zaměstnání:

•.••••••••••

věk:

I - do 15 let
2- 16 až 25 let
3- 26 až 40 let
4- nad 40 let

3- ne

4. VyuH váte počí tač v práci
1- ano
2- občas
3- ne

5. Jaké programy používáte:
1- zpracování dat
2- zpracování textu
3- hry

10. pohlaví:
1- muž
2- fena
11.

vzdělání:

1- ~ál:ladní
2- vyuc:en
3- střední bez maturity
4- střední s maturitou
5- vysokoškolské

ZVETŠOVÁN Í

ZNAKU

Podprogram $LABEL umožňuje zvě~šova~ znaky kreslené do
graficl,é obrazovky.
Všechny proměnné jsou ~ype in~, pro~o před zapsáním programu
přepneme na celočíselné proměnné ==} TYPE INT + RETURN.

S TVPE INT
;přepnou~ na grafiku
Hi!! pRINT "RL"~GINIT
12 LEN 30
1S AL$="SORD I1-S"
20 I'IL.NL=2
2S XL.VL=30
30 B$="DRAW FL+IL.EL.FL+IL.EL+NL
3S GOSUB $LABEL
4S SLEEP 3
4S STOP
47"

4B'
49'
50'

100
110
120
130
140
1SS
160
170
18S

$LABEL
WL=LEN(AL$)
FOR QL=1 TO WL
AL=ASCII<AL$)
FOR IL=Y TO 7
EL=IL*NL+VL
CL=VPEEK(&1800+AL*B+IL)
FOR JL=7 TO 0 STEP-t
IF CL-2 JL}-t THEN FOR KL=1 TO
~ EXE (B$) : NEXT ~ CL=CL -2·~JL

190
200
210
230
240

NEXT~NEXT

A

XL=S*I'IL+XL
AL$=MID$(AL$.2)
NEXT
RETURN

ABS(I'IL)~FL=XL-JL*ML-KL

-5VSTUP PODPROGRAMU $LABEL:
=========================
AL$
ML.NL
XL.VL
S$

-

příslušný

tey.t
ve s~u X.V
- souřadnice zápisu tey.tu na obrazovku
funkce realiZUjící vlastní vykreslení znaku
zvětšení

Do proměné B$ je možné dosadit různé výrazy
druh písma. například:
draw
draw
plot
plot
draw

a

tí~o

měnit

FL-IL.EL.FL-IL.EL+NL ••••••••• naklání doprava
FL+IL.EL.FL+IL.EL+NL ••••••..• naklání doleva
FL+KL.EL+NL •••••••••...•••••• píše bodově
FL,EL:plot FL.EL+NL ••••.••.•• píše čárkovaně
FL+NL,EL-NL.FL.EL+NL ..••.•••• zkresluje

Kombinací je celá řada. Je možné psát zrcadlově nebo vzhůru
nohama. Dosáhnetlle toho zadáním záporného zvětšení vose X nebo Y
případně u obou současně.
Tibor Henyhert

Program

"MULTIUSER"

Typový program pro ovládání
Autor Dr.Jan Naidr.

počítače

SORD m5

ZP.

tří

stanovišť.

100
105
110
112
114
116
118
120
122

print "UTS":rem: inversní řídící kÓdy
rem
definování u:Ži vatel ských znaku a
ikona VÝSTUP
stchr"00007f7f60606061" to 156.1
stchr"ó179790107030100" to 157.1
stchr"0000fefe0ó0ó0ó8ó" to 158.1
stchr"86ge9e80e0c08000" to 159.1
ikona GRAFICKÁ TISKÁRNA
stchr" 7f40"'"A5152545850 .. to 130.1

sprajtů

-6-

124 stchr"5.f40.ffffffffff00" to 129,1
126 stchr".fc040414a4440404" to 131,1
128 stchr"e404fefffffefe00" to 132,1
130
ikona ZNAKOVÁ TISKÁRNA
132 stchr"7f40554055405540" to 226,1
134 stchr"4040ff.ff.f.f.ffff00" to 225,1
136 stchr"fc04440454040404" to 227,1
138 stchr"0404fe.f.fff.fefe00" to 228,1
140
ikona ODPADKOVÝ KOŠ
142 stchr"0007000087070707" to 252,1
144 stchr"8787870707071700" to 253.,1
146 stchr"00f0li!804fc.fcfcfc" to 254,1
148 stchr"fcfcfcfc.fcfcfc00" to 255,1
158
znak POZICE
152 stchr"0Ii!8282feli!0000000" to 95,1
160
sprite UKAZOVÁTKO
162 stchr"0001030303070c78" to 0
164 stchr"f8780c0783030301" to
166 stchr"0001i!81i!8888c0603c" to 2
..,.
168 stchr"3e3c68cli!8li!8li!8000" to -'
170 scod 0,8:scol 8,12:lIIag 2
175 rem - vykreslení základního obrazce na obrazovl:u
180 poke &701A,&14:rem vypnuti pípnutí při stisku
klávesy
190 print cursor (8,0);",
195 print cursor (5,,1); ,, __ 200 print cursor
(0,22);chr$(156);chr$(158);tab(9);chr$(226);chr$(227};tab(19
);chr$(130};chr$(131>;tab(29);chr$(252>;chr$(254};
205 print cursor
(8,23);chr$(157};chr$(159};tab(9};chr$(2};chr$(228};tab(19);
chr$(129};chr$(132);ta(29);chr$(253};chr$(255>;
210 $UVOD:rem --------------------------------------220 call &1387: relll slllazání v~ech sprajtů
222 view 1/1,2,31,21 : cls : view :rem slIIazání pracovní
plochy obrazovky
224 X=36:V=12:ZN=0:ZNAl'lENKU$="+-*/~":FLGCNSL=0:VV=2
226 poke &703C,&33:rem joystick switch on
228 call &077B: rem smazáni bufferu klávesnice
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230 loc 0 to X,V: rem umístění ukázovátka do výchozí
polohy
240 C=peek(&701E}:0=peek(&7020}:E=inp(&36):F=inp(&35):
rem načteni prvního pohybu ovladačem nebo směrového
tlačítka z I:lávesnice
250 if C=0 and 0=0 and E=0 and F=0 then goto 240
260 ifC<>0 the", ZZ=28702:NAHORU=2:DOLU=1:rem první
pohyb levým ovladačem
262 if 0<>0 then ZZ=2S704 :NAHORU=32:DOLU=16:rem první
pohyb pravým ovladačem
263 if C(>0 ar 0(>0 then poke &703C,&13: rem I:eyboard
switch off
264 if E<>0 ar F<>0 then FLGCNSL=1:NAHORU=8:DOLU=4:poke
&703C,&23: rem joystick switch off
300 $HLAVNI-PROGRA/'I:rem -----------------------------310 gosub $OVL.ADAC
320 locate 5,0:A$=rdst$(6): . přečtení
322 locate 13,0:B$=rdst$(1): . zadání z
324 locate 16,0:C$=rdst$(6): . obrazovky
330 data 34,42,50,66,74,122,130,138,154,162:
levá
R\eZ umi stění ul:azovátka pro z adání čí sel
334 restare 330: E%=0%
340 repeat
345 read X:XP=XL+4:rem XP je pravá mez pro umístění
ukazovátka
350 E%=EY.+1Y.
355 until E%=10% or (X}XL ~nd X<=XP)
360 if X}=XL and X<=XP and V<16 then gosub $ZAOANI-CISEL
370 if X)-=98 and X<=102 and V<16 then gosub
$ZAOANI-ZNAMENEI<
380 if X(=16 and V>158 then gosub $VVSTUP
390 if X}=65 and X<=81 and V>158 then gosub
$ZNAI<. TISI<ARNA
400 if X>=145 and X(=161 and VH58 then gosub
$GRAF.TII<ARNA
410 if X>=232 and V}158 then goto $UVOO
420 goto $HLAVNI-PROGRA/'I

rem

d
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1000 rem podprogramy --------------------------------1&1& $OVLADAC:rem určí následující souřadnice ukazovátka
1020 if FLGCNSL=1 then goto $cnsl:rem je-li program ovládán
z klávesnice
1&25 Z=&:rem Z je vzdálenost následujícíCh souřadnic
ukazoáztka
103& A=peek(ZZ):Z=Z+l:rem ZZ se nastavuje v $UVOD
1&4& if A=0 then return
1042 if Z}8 then Z=8:rem největší vzdálenost následujícíCh
souřadnic ukazovátka
1&5& if A=1 then Y=Y-Z
1060 if A=2 then X=X+Z:Y=Y-Z
107& if A=3 then X=X+Z
Iaea if A=4 then X=X+Z:Y=Y+Z
109m i f A=5 then Y=Y+Z
1100 if A=6 then X=X-Z:Y=Y+Z
1110 if A=7 then X=X-Z
112m if A=8 then X=X-Z:Y=Y-z
kontrola pozice
113& if X<& then X=0:
ukazovátka
114& if X}239 then X=239:
v pracovní oblasti
115m if Y<12 then Y=12:
obrazovky
116& if Y}159 then Y=159:
1170 loc 0 to X,Y: rem umístění ukazovátka na novou pozici
1180 goto 1&3&
119& $CNSL:rem čteni směrových tlačíte!:
12_ Z=0
12m2 A=inp(&36):if A=0 then AA=inp(&3S}
12&5 i f A=& and AA=0 then return
12&7 Z=Z+l
1208 if- Z>8 then Z=8
121& if A=4 then Y=Y-Z
1215 if A=64 then X=X+Z
122m if AA=32 then Y=Y+Z
1225 i f A=32 then X=X-Z
1230 if X<0 then X=&
1235 if X>239 then X=239
1240 if Y<12 then Y=12
1245 if Y}159 then Y=159
125m loc 0 to X,Y
1255 goto 1202

-J1300
1302
1305
1310
1315
1320
1322
1325
1330
1335
1340
1400
1402
1405
1410
1415
1417
1420
1425
1430
1435
1440
1500
1505
1510
1515
1520
1525
1530
1535
1540
1550
lb00

1b05
1b10
1b15
1b20

$ZADANI_CISEL:rem ----------------------------------IN=inpUc3U
if IN=0 then return
loeate X/8+0.5,0:XX=val(rst$(1}}
if IN=DOLU then XX=XX-l
if IN=NAHORU then XX=XX+l
if IN<>DOLU and IN<>NAHORU then return
if XX>9 then XX=9
if XX<0 then XX=0
print eursor (X/8+0.5,0};ehr$(48+XX)
return
$ZADANI ZNAMENEK:rem ------------------------------IN=inp(&31}
if IN=0 then return
i f IN=NAHORU then ZN=ZN+l
if IN=DOLU then ZN=ZN-1
if IN<>NAHORU and IN<>DOLU then return
if ZN>5 then ZN=5
if ZN<1 then ZN=1
ZNAH$=mid$(ZNAMENKO$,ZN,1}
print eursor (X/8+0.5,0};ZNAH$
return •
$ZNAK.TISKARNA:rem provede hardeopy obrazovky
open"prt:" for output as "1:ADR=14400
for Ey'=1 to 20
for Fy'=l to 32
P=vpeek(ADR}:ADR=ADR+1
print "1 ehr$(p);
next FX:print "1
ne): t EY.
elose "1:X=3b:V=12:1oc
to X,V
return
$GRAF.TISKARNA:rem provede grafickou kopii obrazovky
openNpri:" for output as "1
geopy 1
elose "1:X=3b:V=12:10e
to X,V
return

°
°

..
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1700 $VVSTUP:rem provede vypočet zadaného výrazu a výsledek
vytikne na obrazovku
1785 D$=A$+B$+C$:VV=VV+1
1718 if VV>20 then view 8,2,31,21:cls:VV=2:rem smazání
pracovní oblasti obrazovky
1715 print curso (0,VV);"VVSLEDEK .JE"; calc (O$):view
1728 X=36:V=12:loc 8 to X,V
1725 return
Autor progralllt.l nám zaslal také podrobný popis programu.
Vzhledem k nedostatu .ísta jej otiskneme v dal~ílll čísle. Samotný
progra~ je dostatečn~ okolllentován.

A zde je v úvodu slíbená přihlá~ka do databáze SORO klubu.
U~te
pouze udaje, které mají být zařazeny do klubové
databáze (jllléno je nutné).

---------------------

zde

odstřihnout

SLUŽBA SORO KLUBU UŽIVATELŮM POČíTAČE
přihláška

do klubového seznalllU

přístupného

SORO 111-5

osobálll v

něm

uvedenÝIII

PŘÍ.JMENÍ,.JI1ÉNO

ADRESA (úplná)

TELEFON DOI'IÚ

DO PRÁCE: ••••••••••••.•.•.

POZNÁt1l<A (z aaěření ): ••••••••.•.••..•••...•••••••••••••.•••••

Souhlasím se zařazením výše uvedených
klubu SORD 682.

údajů

P~pi

do databáze

členu

s: •••••••••••••••••••

-~Pro nahriní z kazety stiskni CTRL a ..11 ENTER, z diskety napil RUN " TOKAHANK "
Tento progr .. poskytuje 3D reÁln1 obraz krajiny zahrnující pfistÁvací ·plochy,
budovy, strOlly, stotb"y vedení, hory, nepfÁtelsk* tanky, polní dlla a
helikoptery. Poz..ní objekty jsou viditelné pfi letu pod SOO stop, pod touto
hranicí je i vyllí po2itek z rychlosti. Je .afn* pfi ureit* praxi létat ..z i
stroey a vrcholky hor.
VOLBA POIIttt~

tLOHA 1
tLOHA 2
tLOHA 3

tLOHA 4

- pilotní VýCvik - pro osvojení ovl6d~í helikopt*ry a zvlÁdnutí útoku na poz..ni
cile. NepfÁtelske poz..ní síly neopltuJi palbu.
- útok - krátkÁ .ise s úkol .. znieit útoeíci pozeaní síly a vrátit se na
zÁkladnu
- 6tok - Oplné obklopení n.pfátelsk1e úz ..i. TVfe 6kol .. je osvobodit celé
6z ..1 od n.pfÁtelsk1ch okupantd. Ka2d1 n.pfÁtelsk1 sektor.. stÁvÁ
spojeneck1e po znieení nepfÁtelsktch sil.
- 6tok - strategickÁ bitva o získ~í celého úZeG1 od nepfttele. Tvte
úkole. je podpora spojeneck1ch pozeaních sil v jejich bity' podél
frontové linie

2 DEN NEBO NOC -

- den s jasnou nebo zAta2enou oblohou a zelenou z. .í
- noc bez horizontu, poeítae.. zV1raznln* infraearven*
(syst.. pilotního noeního zobrazení)

3 JASNO NEBO ZATAtENO -

- R02nost vtb'r"u zatAlen* oblohy s
létÁnt podle navigaentch pfístrojd

4 V~aKA

vtblr..

v.,~ky

zobrazení

oblAenosti

pro

OBLAtNOSTl - vtblr od ~ stop do 1000 stOfl

S VíTR A TURBULENCE - pro zkulen* piloty! ","tc1

SR

proudlnt a turbulence

6 PILOTNí HODNOSTI -

- Uk
- pilot Hkadry
- inlltruktor
- ..a

Pilotní hodnosti jsou pf1RO ůelrn* 6rovni obtí2nosti
nepf1tele. S ka2d.,. stupn"
~ilotní
hodnosti
lIe
nepfÁtelsk.,ch akcí zdvojnÁsobuje!
POPIS PAtSTROJováto PANELU

sloupcové ukazatele zleva:
- indikÁtor nastavení listd rotoru
- toeiv., ROIIRnt ROtortl
(sna po2adoVAnÁ od ROtortl)
- oUeky turbíny a rotoru
- indikátor otevfení Ikrticí klapky
- teplota ROtortl
- st,v paU va
- skOre

- C
- TO
- RPI1
- THR
- oC

(O

AI 130t)

(O

a2 120t)

ZBRANtI
- 30 ... kanon s 1200 nÁboji I kadence
- 38

ks nenavÁdlntch raket

<19

7~ nÁbojG/.in
na kAld* stranl)

- 8 ks vysoce 6einn1ch lejzr. .. f1zen.,ch

INDIKACE PQŠI(OZENt:
- ENGN - ROtory
- NEPN - zbrani

...anav6děctch

stfel

a akcí.
pfellnost

-42- ~ - n.vigafnt pofttct
- TADa - syst_ razlilovMlt c:t1d • urfovMlt vzdál.nosti
PAíSTROJE
zleva dopr.v.
- TADa - syste. rozlilovMlt c:t1d • urfovMlt vzdál.nosti se
ultvá pro id.ntifik.c:i
tankd,
polntc:h d.l
•
h.l i kopt ...
eltrv.ná - nepfttel
IIIXIrá - spaJ.nec:
soueasn' s c:tl .. se zobrazt i vzdál.nast v. stopác:h
pokud je ..nIt neZ 10.000 stop
- VDU - obrazovkov, pan.l zobrazuj.
- ryc:hlost v uzlec:h (IIIXIrá - vpfed, btlá - zp.t)
- letovou hladinu ve stopác:h
- VSI - vertikálnt ryc:hlost v. stopác:h/s.c:
(Iipk. nahoru - stoupánt, lipk. dolu - kl ..... t)
- TI~ - e.s k dos.Zent c:tle v had • • •in. (j.stliZ. j. v rozsahu
.in ••Z 4 had.)
- RAN6E ad c:t le
- n.vMlkt n.viQ&tn1 pofttct zobrazuj. vzdál.nast
- v. stapác:h do vzdálenosti 0,1 .tl.
- v 0,1 .tli do vzdál.nosti 4,9 .il
.~ •
- v .tltc:h nad ~ .il
- ~LY HORIZONT - náklan stroj. kolea k. s""u letu
- náklan stroj. v. ""'u letu
- indikátor otáeent padl. svislé osy stroj.
ZDRUtEN~ NAVI6AeNí KOMPAS - zobrazuje ůhel natof.nt stroj • • skutetn, .:ah.l pohybu stroj.. Je
nutno si uv~_it, Z. h.Ukapt.... .aZ. byt n• ...,.ován. jednt.
"'r.. ale .aZ. se pohybov.t jin,• ...,... ! J. nutno n.stavit stroj
t.k, aby ""oval • pohyboval se k c:tli. Ilik.j1c:t kftZ.k indkuj.
rel.tivnt s"" c:tl ••
Kaep.s zobr.zuj. 4 IIIXIYI
I: obj.ktová navigac:. (8 n.vig.entc:h obj.ktd - terennt
nerovnosti, hory)
H: vyhledánt pfistáv.c:t plac:hy (4 pfistáv.c:1 plac:hy n.
sektor)
T: c:tlová navig.c:. (8 c:tld na sektor)
SYtUIOI... I)VOJIreto BLESKU

SVíTtcíHOI vyhledMlt nepfát.lské h.likopt... y
BLIKAJícíHO. varuj. pfed b11Z1c:1
se nepfátelskou
hel i kopt ... ou

AtZENl
§KRTlcl KLAPKA - W- otevtrá Ikrttc:t klapku plynu
- S - z.v1rá Ikrt1c:t klapku plynu
Škrttc:1 klapka f1d1 Dtáeky eotoru. Nor"ln' j. klapka pln' atevf.n.
krDen' pfistáván1 s vypnut,. eator ... Škrt1c:t klapka je té! z. l.tu
aut_atic:ky f1z ... pof1t.e ..
ZDRUtENA PAKA - g - stoupMl1
- A - klesánt
j. to v zás.d' f1zen1 vertikáln1ho pohybu ulívaného pro start •
f1zen1 dopfedného pohybu pfi l.tu v horizontáln1 rovin'

/HZENi NÁKLONU ROTORU

ZADN 1

-

.

joystic:k dopfedu (Iipk. kursoru nahoru) tlctt pfed.k stroje dolu
joystic:k zp.t (lipka kursoru dolu) tl.et pfed.k stroj. nahoru
joystic:k vpr.vo (lipka kursoru vpr.vo) n.klánt stroj
vpr.vo
joystiC:k vl.vo (Iipk. kursoru vl.vo ) naklán1 stroj vlevo

SléwVA

VRTlLE -

- X - otáet stroj vpr.vo
- Z - -".,.. .. - vlevo
/'IODY ZDRUtElÉHO KIM>ASU
tlaettko - C - n.stavuje lIIXIy I, H, T. nebo .ad vzduc:h vzduc:h (sv1t1c:1 syebol dvojitého bl.sku)
v kddéal lIIXIu tlct1tko - N - n.stavuj. d.111 "v1hled".
- 8 obj.ktd (O d 7)

- 4 pfistávac1 plochy v s.ktoru (O .ž 3)
- 8 n~fát.lsktch c1ld v sektoru (O .ž 7)
- 1 nepfátelská helikoptéra
Stisknut1. - ESC - se lIise ukone1 a obr.zovk. . . vrát1 k nab1dce
volby podll1nek.

ZBROJNt SYSTEH A ÚTOK NA Ctl
V lIOdu - T - a ·vzduch - vzduch" jsou zbraně .utOllaticky .ktivov.tny. Stroj
vl.k .us1 ~tt ve vzduchu aby stfely .ahly b,t odpáleny. Tlae1tkea -P - se
n.stav1 pf)pr.venost k v,stfelu bud pro kanon, rakety nebo f1zene stfely.
Kanon. r.kety jsou z""ovány pauze rueně tzn. že c11 .us1 b,t v hl.dáeku
když je zbraň spultěn •• Stejně t.k - TADS - pracuje pauze je-li c11 v
hledáeku. Syst •• f1zentch stfel se z...,1 n. j.k,ko-li n~fátelskt c11 kter,
projde hledáek.. • z • ...,.n1 je indikováno plným etverc... Naváděn1 je
.uto...ticke je.tliže c11 zdstává n. Obr.zovce.
KANON
RAKETA
AízENA STAELA

- vertikáln1/horizontáln1 dosah
2000 stop
- radiu.
4000 stop
- ploln, dosah o pola.ěru
3,1 . i l
SPOUŠŤ
- _zern1k n.bo tipouU n. joysticku
e •• _zi ok.-2ik.. výstfelu • zásah.. c1le závis1 na vzdálenosti c1le.
Identifikovat. nieit nepfátelské c1le je eožné j.k v lIOdu zObr.zen1 lIapy tak
i v ... ac1ch.
Běh. . bitvy je n~fátelská palba zobrazena vybuchuj1c1.i obláeky.
Jestliže
je helikoptér. z.sažen., p.nel vybuchne. Obloh. pobleskuje kdy2 jsou vzáje..n.
nieeny pozemn1 s11y (pauze v úloze 4). Znieen1 systélld helikoptéry je
indikováno n. pan.lu, indikace polkoz.n1 • strukturáln1
polkoz.n1
je
signalizována n. združen*m koep.su zeerv.nán1m eásti obrysu hel i koptery.
Tf.tinové strukturáln1 polkozeni je již vel.i vážné! Hažnost zás.hu nepf1tele.
je sn1žen• •anevrován1. běh.. útoku. Celk.. jsou k dispozici tfi helikoptéry
ke splněni Úlohy. Vždy fádně prostuduj hlálen1 o pf1einách pfede.sného
ukoneen1 úlohy!
J"t1i2. se n~fátelská h.likoptér. blU1 • nejsi v lIOdu "vzduch - vzduch"
objev1 s. na združen•• kompasu blikaj1c1 symbol dvojitého blesku. Je vhodné
pfepnout lIod n. "vzduch - vzduch" a znieit nepfátelskou helikoptéru df1ve ne2
se pfilil pfib11ž1.
V~POeET

SKORE

!----------------!----------------------------------------------!
!
CíLE
!
ZBRAN~
!--------------!---------------!---------------!
! POLNí D~LA!
TANKY
! HELIKOPT~RY !
KANON

20

RAKETY

10

20

:50

:5

10

25

~íZEN~ ST~ELY

100

!----------------!--------------!---------------!---------------!
Nen1 eožné zniei t tank palbOU z kanonu. Znieen1 zbraně tipojeneck,ch dl ..
z. následek áplnou ztrátu bodd. Je jisti .oohea lehe1 zasáhnout c1l fizenou
stfelou .vlak zi.k bodd je ni211. Nepfát.lske zbraně zahaJuj1 palbu ve
vzdálenosti ..zi 4000 a ~ stop, což je.~lai nebezpeené pro útok vedent
palubn1m kanon.. , .le bodove ohodnocen1 je vy111.
I'fAPA

Pro zObrazen1 IlaPY stiskni - H - • opltovnt. stisknut1. se zObraz1 pdvodn1
obraz. Tvaj. helikoptér. se zObraz1 na aapl blikaj1cia syllbolea 5 OC. . . . .
Nepfátelská helikoptéra je bez oc.su. Objekty O až 7 jsou pou21vány pro
navig.eni áe.ly.
Jestliže h.likopter. sed1 n. spojenec ke pfistávac1 plole je lIOžne v lIOdu
MAPA pohybovat stroj.. do jineho spojeneckeho sektoru tlae1tky kursoru nebo
joystick... T.to eo2nost eliainuje nutnost dlouh,ch letd k prozkoulláni k.ždého
sektoru.
.
V Úloze 1 jsou vlechny sektory spojenec ke a vlechny pfistáv.c1 plochy j.
lIožne poulit k nat.nkováni, vyzbrojeni. opr.v". Vlechny sektory obs.huj1
n&pfátelske tanky a polni děl. pro pr.ktickt výcvik.

V bojových úlohách jsou nepfátelské sektory odlileny červenou barvou od
spojeneckých .adrých. Blikající .DOdrý sektor znač1 pf1ta.nost nepfátelských
sil na spojenecké. území. Stejně tak blikající červený sektor značí pfíto.nost
spojeneckých sil na nepf'telském území. Jestli!e pfistane~ na nepfátelsk'.
územ1 budel zajat nepfítale•• Zničení vlech nepfátelských sil v nepfátelské.
sektoru" za následek obsazení sektoru spojenci. Stejnl tak jestlile vlechny
spojenecké síly jsou v sektoru zničeny je sektor obsazen nepf1telem. Mapa je
zOlkreslenOl v "rozlo!eném stavu" tzn. le jestl Ue pfekroe11 okraj mapy nOl jedné
strOlně Objev11 .. na strnl druhé.
.
UKONeEN t Ůl..OHY
UlehOl je ukončena jestli!e vlechny nepf'telské pozemn1 s11y jsou zničeny a
bezpečně pfistOlnel na pfistávOlc1 plola. Po dosednut1 zavfi Ikrt1c1 klapku
aby
se motory zastavily. Poté se objev1 pfíznivé hlálen1 o proveden1 úlohy.
START
1 Ujisti se, le indikátor nastOlven1 vrtul1 je na mlnlmu
2 - otevfi Ikrtící kl;apku naplno - W - dle indik'toru THR
3 - poekej a! otáčky motoru a turbíny dosáhnou 100%
4 - Nastav listy rotoru stisknutím tlačítka - Q -?;VSI indikuje vertikální
rychlost va stopách/sec
5 - Zmenli nastaven1 listA rotoru - A - al VSI
O. Helikoptéra se vznál1 nad
pfistávac1 plochou.
6 - Tlač1tky - Z - Ol - X- je melno se otáčet na _ístl.
-

PAECHOD DO PAtl'ÉHO LETU

nOlstavení listA rotoru - Q - na 80%
1007. toeivého momentu.
Jestlile se ozve vllrovný signál zmenli nastaven1 listA rotoru - A -.
2 - Stlač nos helikoptéry dolu (~ipka kursoru nahoru nebo joystick dopfedu) nOl
úhel 15 - 30 stup~A.
3 - Rychlost se bude zvltlovOlt. AutostOlbilizátor pomalu zdvihne nos stroje do
vodorovné polohy. Z..nli nOlstaven1 listA rotoru - A - na VSI
O.
Helikoptéra bude nyní letět trvalou rychlostí. Ap&e je velmi agilní
helikóptéra. Z klidu je schopna dosáhnout rychlosti 100 uzlA blhe. 6 vtefin
pfi 100% toeivém moeentu a naklonění nosu pfibli2ně 30 stup~A.
Zvětli

PAtl1'i' LET

Dopfedná rychlost je pfímo závislá nOl toeivém momentu Ol tudí2 i na
nastOlven1 li stA rotoru. Hel i'koptéra není aut orotOlčn í (vysvětleno dale) •
Charakteristické rychlosti v závislosti na toeivém momentu:
TOCIVY I1Ot1ENT
RYCHLOST
447.
60%
75%

60 uzlA
119 -"147 -"-

159 -"100%
Tyto hodnoty. jsou mírni vllriabilní v závislosti na výlce Ol
helikoptéry vzhled.. k stavu paliva Ol zOltílení zbraně.i.

změnách

váhy

OTAeENt ZA LETU
Jestlile je rychlost letu vyl11 nal 60 uzlA je otáčen 1 dosaleno pouhým
stroje vlevo nebo vpravo. To md!e být doprovázeno zvětlením
nastavení listA rotoru, prot02e stroj ma snllhu v zatáčce klesat, pokud pilot
neobitu Je výtku pro udr!ení rychlosti.
Pfi rychlostech pod 60 uzlA ma helikoptéra snahu bočního posuvu v zatáčce,
jak znázor~uja lipka pod umělý_ horizontem. Otáčka mAle být podporena pouliti.
zadní vrtule, OIle to snílí dopfadnou rychlost.
Sn1!ení otáček rotoru blhem zat,eky zpAsObuJe odstfedivá síla (g-efekt).
Autoaatika ovládaní Ikrtící klapky udrluje otAeky turbiny vzhled.. k udr!ení
otAeek rotoru na pfibli!ných 1007..
nakl'něním

ZPOI1ALENt A ZASTAVENt VE VZDUCHU
- JIIIIOI zvedni nos stroje pfi tal,an1m páky Joysticku zpit nebo tl&ettkem s
lipkou dolu. Stroj bude poaalu klesat s rychlostí a tak' stoupat vzhdru.
Udrluj nos vzhAru opakovaným sign'l .. - jemnl!
2 - Zastav stoupan1 zmenlením nastavení listA rotoru - A - a udrluj VSI na
nule. AI rychlost pokl ..ne pod 60 uzlA zvltli nOlstOlvení listA rotoru - Q
-, aby .. zastavil pokles. Pus! nos stroje do roviny a2 rychlost bude O.
3 - HlIstav sklon listA rotoru tak, aby VSI ~ O. Stroj se bude nyní volně
vználat.

4 - Stroj se t.ké zastav1 otaean1~ za pfedpokl.du, Ze nebude klesat. Kýván1~
zleva do prava je dal11 lID~nost snUen1 rychlosti.
"
~ - Za pfedpokladu, Ze rychlost je ..n11 neZ 60 uzld pilot 842e
pouZ1t z.dni
vrtule ke zv.tlen1 stranov~o posuvu. Helikoptéra bude draaaticky ztrácet
na rychlosti vliv.. vysok~o odporu vzduchu.
PAISTAtd
~Ze
pfistat z klidov~o vznosu (vertikáln1. poklesea) nebo z
rychlosti pod 60 uzld.
a - ze vznosu: z..nli nastaven1 listd rotoru na stalý pokles. Maxiaáln1 pOkles
pra,.pfistán1 je VSI • 12 stop/sec. Efekt vzduchov~o pOlltafe se projev1
pod Jó stop sn1Zení. rychlosti pOklesu.
b - pfisUní za' 'pohybu: s dopfednou rychlosU pod 60 uzld j..... sniZuj
nastavent li.td rotoru aZ stroj z.ene kles.t. Max VSI = 12 stop/sec. Po
dosaZení z'" stroj zpoaal1 a za.t.ví. DtAeej .. po zni pou2i U. zadnt
vrtule.
Stroj

~epfedné

POJttDěNt PO ZEMI
Stroj 842e pojUd.t po z..i uxiůlní rychlostt 60 uzld za pfedpokladu, Ze
otaeky rotoru jsou na 100%. JestliZe je stroj v klidu nastav sklon listd
rotoru na asi 20% toeiv~o eoeentu. Tlaeením nosu dolu' stroj .kceleruje a
n.opak zdvihání. zpoe.luje.

TANKOVANt/VYZBROJOVANt/OPRAVY
Pfistání. nebo rolovánía na pfistav~í plochu (ne nepfátelskou!) mdle být
stroj n.tankován, naloZen eunict a být opraven. Na pfistavact plole uzavfi
Ikrtíct kl~ku, uveď strqj do klidu. stroj bude obsl ouZen a pfipraven k
ok ••Zit~ startu.
.
Z~TN"Ý' A BOeNt LET
le vznosu ~Ze být stroj uveden do zpltn~o chodu zvetlením nast.vení listd
rotoru. zvednuU. nosu asi na 10 stupl'ld.BíU indikace rychlosti znaet zp.tný
1~. DrZ nos stroje vzhdru abys udrZel rychlost. Stajně
tak je aoZný boení
posuv n.klontní. stroje vlevo nebo vpravo a zvětlení. nastavent listd rotoru.
Rychlost boeního posuvu není IIDZné odefítat a proto pilot eusí sledov.t
indikator boeního posuvu na u.. l .. horizontu.

OTofKA PAEVRATEM
Tento eanévr ulIDZl'luje pilotovi lSO-ti stupl'lovou otoeku 'dr.-atickým
stoupání. a soueasný. otoeenía. Dopfednou rychlostí 100 uzld nebo více zdvihni
nos stroje na 70 stupl'ld. DrZ toto stoupání dokud rychlost neklesne na 60 uzld.
Uvolni stoupání a pouZij zadní vrtuli dokud nedosahne~ otoeky (horizontální!
160 stupl'ld. Uvolni zadní vrtuli n.stav boení náklon n. O stupl'ld a .kcaleruj s
n _ dolu.
vzDUěNA AKROBACIE
~Za létat bazp&en' v rozsahu nasledujících ..zí:
stoupání/kl..aní
+- 90 stupl'ld
boení naklon
110 -"MillD tyto ..za je chování stroje nepfedvídatelné tzn.,
loopingy .. nedoporueuH!

AplU!

Ze

AUTOROTACE

Autorot.ce je ,ekviv.lentní pl.chttní vzduch. . . je uZíván. jestliZe pilot
potfebuje prudce klesat nebo pfi ..lhání IIDtorU. &lhem autorot.ce jsou listy
rotoru pohantny proud.. vzduchu prochazajícía rotore~ pfi klasání stroje. To
redukuje p02ad.vek na Výkon IIDtord a otaeky eotoru jsou .utoaaticky redukovány
na 100%. Otaeky rotoru a rozdíl ..z i otaekaai rotoru a turbíny je eoZno
sledovat na ukazatelích. Autor-obce sa nejltlpe provadí pfibliZn' v 6O-ti
uzlové rychlosti a va výtce nad ~ stop. Uvedení do autorotace sa provádí
.;.... ý. z..nlování. náklonu listd rotoru.
a/ MOTORY V CHODU

J"UUe .. klesaní zrychluje je IIDZn' na ukazateli pozorovat
jak
autoaatické fízení Ikrtící kl~ky sniZuje otAeky turbíny. Jakékoliv poklesy
otae.k rotoru jsou autoaaticky kaepenzovány autoeaticky ovládanou Ikrtíc1
klapkou. J"tliZ. výlka klesne pod 200 stop, eusí pilot. více n.stavit listy
rotoru, aby sn11il rychlost klesání a soueasn' .usí zvadnout nos stroja,
j"tliZ. chc. sníZit dopfednou rychlost. S ureitou praxí je pilot schopen
koordinovat nastaven1 listd rotoru a z."lklontní stroje tak, 2e z.staví rychlost

-1'i klesánt

několik

stop nad ze.t.

b/pjhsTA'd BEZ MOTORO

V pftpadl selhánt obou .atorO pilot uvá2enl uzavfe Ikrttct klapky za letu a
otáeky motorO klesnou na nulu. Pilot .ust rychle z.enlit nastav.nt li_to
rotoru dftve ne2 klesnou otáeky rotoru pftlil. otáeky rotoru MUst b1t ftzany
blh•• klesánt pefliv1. nastavent. listO rotoru tak, aby rychlost klesánt byla
..zi 50 a 60 uzli. Těsni pfed pfistánt. je nutno zvltlit nastavent li_tO
rotoru, aby klesánt nebylo vltlt ne! 12 stop/sec.
VAROvANí - DODR!OVAT LI"ITY!

1. - Haxi"lnt pftpustná rychlost Apaee je 197 uzlO, jestli!e rychlost
stoupne ukazatel rychlosti zeervaná a pilot je dOrazn' varován. Jestli!e
pokraeuje ve zvylovánt rychlo_ti nad 210 uzlO utrhajt se listy rotoru a
v1s1edkem je katastrofálnt ztráta ftzent.
2. - Jestli!e pilot vy2aduje pftlil .noho stly od .atorO ukazatel toeivého
~tu .zeervená, teplota .atorO stoupne do eervené a ozve se zvukové zn..ant.
Jestli2e je toto varovánt ignorováno .atory se pfehfejt a eventuálnl .elhajt.
Je .a2né zOstat ve visu a letět ne jeden .ator, ale jestli2e selhajt oba
lIotory je doba letu c.ezena.
pfelofil: Jift Kroutil

Pokud che... v roce 1988 .tt kluboV1 zpravodaj jako skut.enou kucharku od
elenO pro eleny AHSTRAD/SCHNEIDER klubu, prost. eleny, aby své pftsptvky
(zajt.avé prograey, krátké aanuály, úpravy, doplftky ap.) psali v klubové.
textove. editoru, kter1 je pro vt.chny volnl pftstupn1. Tyto textové soubory
pilte nejlépe na Itfku fádky 64 nebo 78 znakO - pak snadno upravujt do koneené
formy pro tisk. Nezapc.eftte jméno, adresu, rodné etslo a etslo OP.
Obrázky a .chemata kreslete nejl~e pod progr .... ARTWORK, pro kter1 je
pfipraven dump v po2adov_ne. formátu pro easopis. Kreslete v MODE 1 a v
barevné paletl (pfi stisku klávesy COPY se Objevt etyfi barvy na hornt hranl
obrazovky) pfi pohledu na obrazovku odleva nej_vltlejlt a úplně vpravo
nejtaavlt (nastavent barev .e ovlád' kurzorOV1.i tlaettky), jinak by dump byl
inverznt. Pftsplvky .i ed2ete odevzdávat na
sobotních
nebo
úterntch
schdzkách, kde si je rovnou s dtky pfehraji na di.sketu.
Richard Kauck1
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