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PORTARIA Nº 122-EME, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

Aprova o Manual de Campanha C 44-61 - Serviço
da Peça do EDT FILA - 1º e 2º Volume, 2ª Edição, 2003.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 113 das IG 10-42 - INSTRUÇÕES GERAIS PARA A
CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS NO
ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela  Portaria  do  Comandante do Exército
Nr 041, de 18 de fevereiro de 2002, resolve:

Art. 1º Aprovar o Manual de Campanha C 44-61 - SERVIÇO DA PEÇA
DO EDT FILA - 1º e 2º Volume, 2ª Edição, 2003, que com esta baixa.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogar as Instruções Provisórias IP 44-61 - SERVIÇO DA PEÇA
DO EDT FILA, 1ª Edição, 1995, aprovadas pela Portaria Nr 117-EME, de 17 de
outubro de 1995.





NOTA

Solicita-se aos usuários deste manual de campanha a apresentação
de sugestões que tenham por objetivo aperfeiçoá-lo ou que se destinem
à supressão de eventuais incorreções.

As observações apresentadas, mencionando a página, o parágrafo
e a linha do texto a que se referem, devem conter comentários apropriados
para seu entendimento ou sua justificação.

A correspondência deve ser enviada diretamente ao EME, de
acordo com o artigo 108 Parágrafo Único das IG 10-42 - INSTRUÇÕES
GERAIS PARA  A CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela Portaria do
Comandante do Exército Nr 041, de 18 de fevereiro de 2002.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

ARTIGO I

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1-1. FINALIDADE

Este manual destina-se a orientar os comandantes de seção (CS) e os
chefes de EDT (Ch EDT) na instrução das guarnições, a fim de prepará-las para
atuar de forma coordenada e eficiente. Nele estão prescritas as atribuições de
cada servente na escola da peça, no acionamento do material, as medidas de
segurança e a manutenção de primeiro escalão.

1-2. GENERALIDADES

a.O Equipamento de Direção de Tiro (EDT) FILA, é um equipamento com
características de desempenho adequadas para o combate a ameaças voando a
baixa altura e com alta manobrabilidade em condições meteorológicas adversas,
concebido para integrar um sistema de defesa antiaérea (DAAe) (Fig 1-1).

b. O EDT FILA apresenta-se numa unidade compacta que se destina à
busca, detecção, identificação e acompanhamento de alvos aéreos, objetivando
fornecer elementos de tiro para os canhões e designação inicial para lançadores
de mísseis ou outro EDT.
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Fig 1-1. EDT FILA na posição de operação

1-3. A UNIDADE DE TIRO FILA - BOFORS

a. Unidade de tiro - É a menor fração de artilharia antiaérea (AAAe) capaz
de, por seus próprios meios detectar, identificar, apreender, acompanhar e
destruir uma incursão aérea.

b. No emprego do EDT FILA, a unidade de tiro é a seção.
(1) A configuração teórica máxima admitida para a seção é caracterizada

por 01(um) EDT FILA e 03 (três) canhões Au AAe 40 mm C/70 BOFORS ou 03
(três) canhões Au AAe Gem 35 mm OERLIKON e, em qualquer dos casos, por
um lançador de mísseis solo-ar.

(2) Na configuração adotada pelo Exército Brasileiro a seção constitui-
se de 1(um) EDT FILA e dois canhões Au AAe 40mm C/70.

ARTIGO II

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

1-4. DADOS TÉCNICOS DO MATERIAL

a. Dados Gerais
(1) Designação: ............................................................. Equipamento

de Direção
de Tiro FILA
(Fighting
Intruders at
Low Altitude)

(2) Abreviatura: .............................................................. EDT FILA

b. Condições de Transporte
(1) Peso: ....................................................................... 5500 Kg
(2) Velocidade máxima de transporte: ........................... 60 Km/h
(3) Capacidade de vadeação: ......................................... 60 cm

1-1/1-4
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(4) Comprimento total na posição de marcha: ................ 6,355 m
(5) Altura total na posição de marcha: ........................... 2,353 m
(6) Largura total em posição de marcha: ........................ 2,300 m
(7) Máxima inclinação transversal: ................................. +/- 35º
(8) Ângulo de descida:

(a) de frente (declive máximo): ................................. 30º
(b) de ré: (aclive máximo) ........................................ 26º
(9) Pressão dos pneus: ........................................... Aro16: 95 lb/

pol2
................................................................................ Aro  15: 116

lb/pol2

c. Alimentação
(1) Alimentação: ............................................................ 115  V/ 220   V-

400 Hz
(2) Fonte: ....................................................................... Grupo

Gerador ou
Conversor
Estático de
Freqüência

d. Grupo Gerador
(1) Motor : ..................................................................... Industrial VW

Nacional
(2) Peso: ....................................................................... 400 Kg
(3) Cilindros: .................................................................. 4
(4) Potência: .................................................................. 46 Cv a 3428

rpm
(5) Refrigeração: ............................................................ a ar
(6) Ignição: .................................................................... Bateria 12 V,

54 A com su-
pressor de in-
terferência

(7) Combustível: ............................................................. Gasolina co-
mum

(8) Consumo de combustível: ......................................... 9 a 14 l/h
(9) Óleo lubrificante: ...................................................... SAE 10W/

20W/30W
(10) Tanque de combustível: .......................................... 40 litros (divi-

didos entre
tanque princi-
pal e tanque
suplementar)

(11) Gerador: ................................................................. Auto excitado,
sem escovas

(12) Potência do gerador: .............................................. 25KVA  a 3428
rpm

(13) Freqüência do gerador: ........................................... 400Hz a  3428
rpm

1-4
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e. Radar de busca e acompanhamento da banda I
(1) Espaço de busca

(a) distância instrumentada: .................................... 300 m a
20240 m

(b) direção: .............................................................. 6400’’’
(2) Transmissor

(a) Tipo: ................................................................... Pulso doppler
coerente

(b) Faixa de freqüência: ........................................... 8,6 GHz a
9,5 GHz

(c) Freqüência de transmissão: ............................... 5 (comutação
automática ou
manual)

(d) Potência de pico: ............................................... 25 KW
(e) Largura de pulso: ................................................ 0,3 ou 1,4 MS

(comutação
manual)

(f) Freqüência de Repetição de Pulso. ..................... (FRP): entre
4,7 KHz e 6,9
KHz com 5
p a r e s
chaveados
pelo operador
e comutação
automática.

(g) FRP escalonada: ................................................ 16 valores en-
tre 4,7 KHz e
5,1 KHz.

(h) Divisão de potência entre busca e acompanha-
     mento: ................................................................ automática ou

manual.
(3) Antena de busca

(a) Polarização: ....................................................... ho r i zon ta l /
circular

(b) Ganho: ............................................................... 28 dB
(c) Tipo: ................................................................... C o s e c 2

Modificado
(d) Rotação: ............................................................. 1 rps
(e) Resistência ao vento: ......................................... Até 120 Km/h
(f) Amplitude vertical do lóbulo. ................................ 88 ‘’’ a + 880 ‘’’

(4) Antena de acompanhamento
(a) Tipo: ................................................................... Casseigran
(b) Feixe: ................................................................. cônico, largu-

ra 2,4 º
(c) Polarização: ....................................................... vertical
(d) Discriminação angular. ....................................... monopulso
(e) Limite para busca

1-4
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1) direção: .......................................................... 6400“‘
2) sítio: ............................................................... 170“‘ a 1500“‘

(5) Receptor
canais: .................................................................... 2 (um par para

busca e outro
para acom-
panhamento)

(6) Processamento de sinais
(a) MTI (Moving Target Indicator - Indicador de
    Alvos Móveis ). .................................................... Digital
(b) Resolução angular: ............................................. 50 ‘’’
(c) Resolução em distância: .................................... 75 m (pulso de

0,3 ms) 310 m
(pulso de 1,4
ms)

(d) Intervalo de acompanhamento. ........................... 300 a 20240 m
(e) Intervalo de aquisição. ........................................ 500 a 20240 m
(f) Janelas. ............................................................... 1540m  aqui-

sição 110 m
acompanha-
mento

(7) Apresentação do sinal de vídeo
Tipo: ........................................................................ vídeo MTI, bru-

to ou sintético

f. Radar de acompanhamento da banda K (quando disponível)
(1) Distância (instrumentada). ........................................ 300 a 20240 m
(2) Transmissor

(a) Tipo: ................................................................... pulso doppler
totalmente co-
erente

(b) Faixa de freqüência: ........................................... 34,0 GHz a
34,45 GHz

(c) Freqüência de transmissão: ............................... 20 (comuta-
ção automáti-
ca)

(d) FRP: .................................................................. escalonada de
3,5 KHz a
45,0 KHz

(e) Agilidade de freqüência: ...................................... pulso a pulso
aleatória

(f) potência de pico. ................................................. 75 W
(g) largura de pulso. ................................................. 0,53 MS (bus-

ca) 0,13 MS
(aquisição)

(3) Antenas
(a) Tipo: ................................................................... Cassegrain

1-4



C 44-61

1-6

(b) Feixe: ................................................................. cônico, largu-
ra 0,70

(c) Polarização: ....................................................... vertical
(d) Limite para busca. .............................................. direção 6400 ‘’’

sítio -170 ‘’’ a
+1500 ‘’’

(4) Processamento de sinais
(a) MTI: .................................................................... Digital com fa-

tor de melhoria
de 30 db

(b) Resolução angular: ............................................. 0,7 º
(c) Resolução em distância: .................................... 35 m
(d) Intervalo de aquisição acompanhamento: ............ 300 m  a

20240 m

g. IFF (Identification Friend or Foe - Identificação Amigo e Inimigo)
(1) Modos: ..................................................................... 1, 2 e 3A
(2) Antena. .................................................................... Conjunto de

dipolos mon-
tados na ante-
na de busca.

(3) Polarização: ............................................................. vertical

h. TV
(1) Objetiva ZOOM . ....................................................... 8 p o s i ç õ e s

(controle ma-
nual ou auto-
mático)

(2) Sensibilidade do Tubo de Imagem . .......................... 10-2 LUX
(3) Filtros. ...................................................................... V e r m e l h o ,

amarelo e cin-
za

(4) Foco. ........................................................................ De 14 m ao in-
finito

(5) Sensibilidade . .......................................................... Contraste mí-
nimo de 5%,
fundo com bri-
lho médio e
superfície do
alvo de 1% da
área da ima-
gem

i. Apontador Óptico Auxiliar (AOA)
(1) Direção: .................................................................... 6400 ‘’’
(2) Sitio: ........................................................................ -  178 ‘’’  a

1510 ‘’’
(3) Inclinação máxima do terreno: .................................. 8º

1-4
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(4) Peso: ....................................................................... 55 Kg

j. Telêmetro Infravermelho
(1) Filtros: ...................................................................... diodo Ga As
(2) Precisão: .................................................................. 1/300
(3) Faixa de distancia: ................................................... 40 m a 500 m
(4) Tempo máximo de medida . ..................................... 60 s

k. Telêmetro LASER
(1) Tipo: ......................................................................... N e o d í m i o

YAG
(2) Alcance: ................................................................... 7 Km (condi-

ção de visibili-
dade ótica a
20 Km e se-
ção transver-
sal de alvo de
0,5 m)

1-5. DIVISÃO DIDÁTICA

a. O EDT FILA, apesar de se apresentar como um equipamento integrado
em uma única unidade, é composto de sistemas inter-relacionados e
interdependentes que operam em conjunto. Didaticamente, o EDT é dividido em
12 sistemas básicos, a saber:

(1) REBOQUE - O reboque, constituído pelo chassis, carroceria e
suporte completo do reparo de acompanhamento (RA), é a grande superestrutura
que tem por finalidade fornecer suporte físico e proteção aos demais sistemas do
EDT.

(2) Sistema de GERAÇÃO DE ENERGIA - Destina-se a fornecer a
energia necessária ao funcionamento do EDT, por meio de um grupo gerador (GG)
próprio, permitindo plena autonomia, ou de um conversor estático de freqüência,
desde que se disponha de rede comercial trifásica.

(3) Sistema de DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - Tem por finalidade
distribuir e monitorar, a partir da alimentação proveniente do grupo gerador ou do
conversor, as tensões necessárias à operação dos demais sistemas do EDT.

(4) Sistema HIDRÁULICO - Possibilita os nivelamentos grosseiro e
preciso do EDT FILA e também a elevação e o abaixamento do RA em torno de
seu eixo. Este sistema pode ser operado tanto manual quanto eletricamente.

(5) Sistema de VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO - Destina-se a
ventilar, aquecer ou resfriar a cabine e demais sistemas, conforme suas neces-
sidades específicas.

(6) Sistema de INTERCOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS -
Propicia a troca de informações entre o EDT e o sistema de armas. Essas
informações englobam sinais digitais (dados) e sinais analógicos (voz).

(7) Sistema de COMPUTAÇÃO - Tem por finalidade monitorar as
seqüências operacionais internas e calcular os dados de tiro. O sistema é

1-4/1-5
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basicamente composto pelo computador C 2001 e periféricos, integrados ou não
ao EDT.

(8) Sistema de RADAR - Destina-se a realizar a busca, localização e o
acompanhamento de vetores aéreos, enviando ao computador os dados de
posicionamento desses vetores. É ele que permite ao EDT operar em qualquer
tempo.

O sistema compreende dois equipamentos distintos, que operam
em duas diferentes faixas de freqüência, configurando o subsistema da banda I
(8,6 a 9,5 GHz) e subsistema da banda K (34,0 a 34,5 GHz).

(9) EXTRATOR DE DADOS DO RADAR DE BUSCA - É um equipamento
que facilita as ações dos operadores do EDT no engajamento de vetores aéreos.
Possui as seguintes funções:

(a) liberação de alarme para indicar a presença do primeiro alvo
detectado na tela PPI (opcional).

(b) designação automática do primeiro alvo detectado na tela PPI
(opcional).

(c) acompanhamento automático dos 8 primeiros alvos detectados,
numerando-os na tela PPI.

(d) avaliação automática dos 8 alvos numerados e indicação, dentre
estes, do mais ameaçador ao EDT. Para essa avaliação, o EDRB utiliza como
parâmetros de comparação a distância do alvo e sua velocidade radial.

(e) mascaramento, que consiste em hachurar áreas na tela PPI e
mantê-las armazenadas na memória do EDRB. Essas hachuras devem ser feitas
sobre ecos fixos que persistem na tela PPI, apesar do Indicador de Alvos Móveis
(MTI).

(10) Sistema de ACOMPANHAMENTO - É o sistema destinado a
suportar e posicionar corretamente todos os sensores do EDT, com exceção do
AOA .

(11) Sistema de IFF - Tem por objetivo fazer a identificação do vetor aéreo,
por meio de uma interrogação que é enviada à aeronave e do processamento da
resposta recebida, classificando-o para o EDT como amigo ou inimigo. O
equipamento de IFF que dota o EDT FILA permite interrogações nos modos 1, 2
e 3/A.

(12) Sistema OPTRÔNICO - Juntamente com os radares, completa o
conjunto de sensores do EDT. Possibilita a operação do equipamento com
eficiência sob condições adversas de bloqueio ou despistamento eletrônico, além
de conferir maior precisão nos trabalhos de medição de distâncias para a
orientação da seção e proporcionar uma alternativa de designação óptica para o
EDT. Está dividido nos seguintes subsistemas:

(a) Subsistema de Televisão
(b) Subsistema Telêmetro LASER
(c) Subsistema Telêmetro Infravermelho
(d) Subsistema AOA

1-5
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ARTIGO III

ENGAJAMENTO DE ALVOS

1-6. SEQÜÊNCIA DE ENGAJAMENTO

a. Na moderna concepção de DAAe, o alcance dos radares é diretamente
proporcional ao alcance do sistema de armas e ao seu tempo de reação.

b. As ameaças aéreas podem consistir de aviões em missão de reconhe-
cimento ou ataque ao solo, de helicópteros de combate ou de mísseis. O combate
a esses vetores hostis em rota de aproximação a baixa altura, com
desmascaramento repentino a curta distância das defesas antiaéreas exige,
como característica principal do equipamento, um tempo de reação reduzido e alta
precisão no cálculo dos elementos de tiro.

c. A seqüência de engajamento do EDT FILA a estes alvos se caracteriza
por uma alternância lógica entre fases e eventos:

(1) Fase de ESPERA - não há emissão de Rádio Freqüência (RF) pelos
radares;

(2) Evento de ATENÇÃO - é recebido o alarme do COAAe e os radares
do EDT passam a irradiar RF;

(3) Fase de BUSCA - o feixe de RF varre o espaço aéreo, refletindo-se nos
alvos porventura existentes;

(4) Evento da DETECÇÃO - surge a apresentação de um ou mais alvos
(pips) no Indicador de Posição Plana (PPI);

(5) Fase de ACOMPANHAMENTO BIDIMENSIONAL (2D) - o radar de
busca acompanha automaticamente todos os alvos que foram detectados no
espaço. Esses alvos serão mostrados na tela PPI, onde o operador poderá
observar a direção e a distância inclinada dos mesmos;

(6) Evento da IDENTIFICAÇÃO - ocorre durante o acompanhamento 2D,
por meio do equipamento de Identificação Amigo / Inimigo (IFF) que indica se o
alvo é amigo ou inimigo;

(7) Evento da AVALIAÇÃO - executada para até 8 alvos simultaneamen-
te, ocorre durante o acompanhamento 2D. Na tela PPI, é feita a indicação do alvo
mais ameaçador ao EDT;

(8) Evento da DESIGNAÇÃO - uma vez escolhido o alvo a ser engajado,
este evento se caracteriza pelo direcionamento do feixe do radar de tiro sobre o
mesmo. Pode ser executada por meio de quatro modos básicos: RADAR,
APONTADOR ÓTICO AUXILIAR (AOA), INTERFERÊNCIA ATIVA e EXTRATOR
DE DADOS DO RADAR DE BUSCA (EDRB);

(9) Fase de AQUISIÇÃO - durante esta fase, o radar de tiro executa uma
busca mais precisa em sítio e distância inclinada sobre o alvo designado;

(10) Evento da APREENSÃO - nesse instante, ocorre a precisa localiza-
ção do alvo a ser acompanhado, depois de terminada a busca precisa em sítio e
distância inclinada;

(11) Fase de ACOMPANHAMENTO TRIDIMENSIONAL (3D) - terminada

1-6
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a apreensão, inicia-se o rastreamento preciso e contínuo do alvo em direção, sítio
e distância inclinada. Isto significa que o sistema de acompanhamento do EDT
corrige a cada instante os dados de posicionamento do alvo no espaço. Pode ser
RADAR (direção, sítio e distância inclinada medidos pelos radares de tiro I ou K)
ou OPTRÔNICO (direção e sítio pela Televisão ou Manche e distância inclinada
pelo Telêmetro LASER ou radares de tiro I ou K);

(12) Evento de TIRO - o comandante de Seção dispara os canhões; e
(13) Nova fase de ESPERA (ou BUSCA, ou AQUISIÇÃO) - após a

destruição do alvo, inicia-se uma nova seqüência de engajamento.

1-6
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CAPÍTULO 2

ESCOLA DA PEÇA DO EDT FILA

ARTIGO I

GUARNIÇÃO DO EDT FILA

2-1. CONSTITUIÇÃO DA GUARNIÇÃO

a. A escola da peça tem por finalidade proporcionar ao servente o perfeito
entendimento e execução das atribuições individuais de cada homem, visando
obter a máxima eficiência, precisão e rapidez no acionamento do EDT pela
guarnição. (Fig 2-1) É responsabilidade do CS acionar e supervisionar a escola da
peça.

b. Composição da guarnição - composta de 5 homens:
(1) D1 - Chefe do EDT (2º Sgt)
(2) D2 - Operador do Radar (2º Sgt)
(3) D3 - Operador do AOA (Cb)
(4) D4 - Operador do GG (Sd)
(5) Motr- Motorista da Viatura Tratora (Cb/Sd)
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Fig 2-1. A guarnição do EDT em operação

2-2. ATRIBUIÇÕES

a. Chefe do EDT (D1)
(1) Ordena e supervisiona o trabalho da guarnição do EDT.
(2) Dirige a entrada e saída de posição do EDT.
(3) Supervisiona e participa da orientação, verificações e delimitações do

EDT e da Seção.
(4) Supervisiona e participa da determinação dos dados balísticos e

meteorológicos.
(5) Orienta a camuflagem do EDT.
(6) É o responsável pela escrituração do livro registro do EDT e da ficha

do chefe do EDT.
(7) Supervisiona e participa das operações de manutenção do EDT e do

Grupo Gerador.
(8) Opera os painéis de Controle de Teste / Radar de Acompanhamento

I, de Supervisão, do Monitor de TV, de Mudança de Alvo / Acompanhamento Cego,
de TV, do Manche e de Controle RA / TV.

(9) É o substituto eventual do CS.

b. Operador do Radar (D2)
(1) Procede às verificações antes de ligar o EDT.
(2) Executa as operações para ligar o EDT.
(3) Participa da orientação, verificações e delimitações do EDT e da

Seção.
(4) Participa do levantamento meteorológico.
(5) Participa da manutenção do EDT.
(6) Opera os painéis de controle PPI / Radar de Busca / EDRB, do PPI,

da Esfera de Designação, de Indicação do Computador e de Operação / Teclado.

D1 D2

D3

D4

Mort Vtr
TRATORA

2-1/2-2



2-3

C 44-61

c. Operador do Apontador Óptico Auxiliar (D3)
(1) Aciona e opera o AOA.
(2) Participa do levantamento meteorológico.
(3) Participa da camuflagem do EDT.
(4) Participa da manutenção do EDT.
(5) Observa o espaço aéreo no seu setor de vigilância.

d. Operador do Grupo Gerador (D4)
(1) Aciona e opera o GG, cuidando do seu reabastecimento.
(2) Opera o conversor estático de freqüência.
(3) Aciona e opera o GB na orientação do EDT e da Seção.
(4) Participa da camuflagem do EDT.
(5) Executa a camuflagem do GG e do conversor.
(6) Participa da manutenção do EDT, GG e conversor.
(7) Observa o espaço aéreo no seu setor de vigilância.
(8) Participa do levantamento meteorológico.
(9) Faz a ligação dos cabos nos painéis de conectores.

e. Motorista
(1) Conduz a viatura tratora.
(2) Participa da manutenção da Vtr tratora.

2-3. COMANDANTE DE SEÇÃO

É função privativa de tenente especializado em AAAe. Embora não faça
parte da guarnição do EDT, deve exercer sua ação de comando por meio dos
painéis de comando de tiro / indicadores e de acompanhamento e designação.
Atua na coordenação dos trabalhos do D1 e D2, executa as atividades relativas
ao controle e alerta dentro da U Tir, além de tomar as decisões inerentes ao
engajamento de alvos.

ARTIGO II

FORMAÇÕES E COMANDOS

2-4. FORMAÇÕES

a. Nas formaturas da guarnição do EDT existem duas formações básicas
com seus respectivos comandos. Todos os comandos serão precedidos da voz
de advertência “EDT ATENÇÃO”, quando então todos os serventes tomarão
imediatamente a posição de “sentido”.

(1) Formar Guarnição - Este comando parte do D1, que determina o local,
emite o comando propriamente dito e assume a posição de homem base no local
determinado, sempre com as costas voltadas para o material. Os demais
serventes formarão uma fileira à sua esquerda, tomando a seguir a posição de
“Descansar”. (Fig 2-2)
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C 44-61

2-4

Fig 2-2. Formar guarnição

(2) Formar - Este comando parte do D1, que é o homem base. O
restante da guarnição entra em forma por dois, tomando a posição de
“Descansar”. (Fig 2-3)

Fig 2-3. Formar

b. Nestas formações, ou em qualquer outra situação, o D1 pode dar os
comandos especificados abaixo, quando então cada servente, na seqüência,
toma a posição de sentido, levanta o braço direito na vertical com a mão fechada,
e enumera o seu posto, a começar pelo Chefe do EDT.

(1) Enumerar Postos
Exemplo:

D1: “ENUMERAR POSTOS!”
D1: “D1”
D2: “D2”
D3: “D3”
D4: “D4”
Motr: “Motorista”

(2) Designar Funções
Exemplo:

D1: “DESIGNAR FUNÇÕES!”
D1:”Chefe do EDT”
D2: “Operador do Radar”
D3: “Operador do AOA”

D1 D2 D3 D4 Motr

D1D2

D3D4

Motr

2-4
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D4: “Operador do Grupo Gerador”
Motr: “Motorista”

(3) Enumerar Postos e Designar Funções
Exemplo:

D1: “ENUMERAR POSTOS E DESIGNAR FUNÇÕES!”
D1: “D1, chefe do EDT”
D2: “D2, operador do Radar”
D3: “D3, operador do AOA”
D4: “D4, operador do Grupo Gerador”
Motr: “Motorista”

2-5. COMANDOS

a. Para o acionamento do EDT podem ser dados os seguintes comandos:
(1) Preparar para desembarcar - a guarnição, que está embarcada na

viatura tratora, levanta-se e volta-se para a parte traseira, posicionando-se em
“acelerado” junto à tampa traseira da viatura.

(2) Desembarcar - o chefe do EDT se posiciona próximo à roda dianteira
esquerda do EDT e assiste ao desembarque da guarnição. Os serventes
desembarcam, cada um pelo respectivo lado, e correm para tomar posição de
“formar” à retaguarda da viatura, em ambos os lados do EDT. O Motr permanece
junto à porta esquerda da viatura tratora. (Fig 2-4)

Fig 2-4. Desembarcar

(3) Desengatar - ao comando de desengatar os serventes executam as
seguintes operações:

(a) D1 e D2: Fecham as válvulas de freio na viatura tratora, desconectam
as mangueiras do freio da viatura tratora e as encaixam na barra de tração do EDT.

(b) D2: desconecta o cabo de iluminação da viatura tratora e o encaixa
na barra de tração.

(c) D1 e D2: Desengatam a barra de tração do EDT do engate da
viatura tratora.

(4) Descarregar a viatura  - o D1 determina o local e emite o comando. Os
serventes descarregam a viatura e levam o material para o local determinado. Após
a viatura ter sido descarregada o D3 a conduz para a linha de viaturas. Neste local,
o Motr realiza a camuflagem da viatura e retorna para auxiliar a guarnição do EDT,
se ordenado pelo D1.

D1

D2

D3

D4

Motr
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(5) Carregar a viatura - a este comando os serventes carregam todo o
material  na viatura tratora, que já está com a tampa traseira aberta.

(6) Engatar - antes desse comando, a viatura já carregada deve ser
corretamente posicionada pelo motorista, auxiliado pelo D3.

(a) D1 e D2: Engatam a barra de tração no engate da viatura,
conectam as mangueiras de freio e abrem as válvulas de freio da viatura.

(b) D2: Conecta o cabo de iluminação.
(c) D1: Verifica a válvula de alívio do sistema de freio.

(7) Preparar para embarcar - ao comando de preparar para embarcar, a
guarnição executa o “formar” à retaguarda da viatura tratora, em ambos os lados
do EDT, à semelhança do comando de “desembarcar”. O motorista se posiciona
ao lado da porta esquerda da viatura tratora. (Fig 2-4)

(8) Embarcar - os serventes sobem na carroceria da viatura e o chefe do
EDT, fazendo uma inspeção no sistema de freio, engate e sinalização (visibilidade
e funcionamento), embarca na viatura.

b. Deslocamentos do EDT
(1) Para eventuais deslocamentos do EDT, o chefe do EDT pode orientar

a guarnição usando um dos seguintes comandos:
(a) “Ação à frente (à retaguarda)”.
(b) “Barra de tração ao centro”.
(c) “Barra de tração à direita (esquerda)”.

(2) Durante os deslocamentos o D2 opera a válvula de alívio do freio e o
freio manual.

2-6. COMANDOS NA OCUPAÇÃO E SAÍDA DE POSIÇÃO

a. “EDT ATENÇÃO! PEGAR NA PALAMENTA!” - este comando indica à
guarnição que o EDT deve ser colocado em condições de iniciar as verificações
para ligá-lo.

b. “LIGAR EDT!” - este comando indica à guarnição que devem ser
executadas todas as rotinas previstas no memento operacional, até a orientação
do AOA (inclusive).

c. “SUSPENDER FOGO!” - a tecla “RADAR SILÊNCIO”, no painel de
comando de tiro / indicadores é pressionada, bloqueando a emissão radar.

d. “ALTO, CESSAR FOGO!” - a chave principal do EDT é colocada na
posição  “DESL”. O EDT permanece na mesma posição de operação.

e. “ALTO, CESSAR FOGO, MUDANÇA DE POSIÇÃO!” - a chave principal
do EDT é colocada na posição “DESL” e são tomadas as medidas preparatórias
para a saída de posição, tais como o embarque de material e retirada da
camuflagem do EDT.

f. “EDT ATENÇÃO! ATRACAR A PALAMENTA!” - este comando indica à
guarnição que o EDT deve ser colocado na posição de marcha.

2-5/2-6
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CAPÍTULO 3

MEDIDAS DE SEGURANÇA

ARTIGO I

SEGURANÇA DO PESSOAL E DO MATERIAL

3-1. GENERALIDADES

a. O emprego do EDT FILA na instrução, conectado aos canhões ou mesmo
de forma isolada, nas atividades de manutenção e durante exercícios no terreno,
com ou sem execução de tiro real, apresenta sérios riscos ao pessoal e ao próprio
equipamento, em virtude do elevado nível de automatismo dos sistemas que o
compõem. A moderna tecnologia incorporada no EDT não evitará por si só a
ocorrência de acidentes, devendo o comandante de seção e o chefe do EDT
instruir as guarnições quanto à fiel observância das medidas de segurança
relatadas neste capítulo e exigir o cumprimento das mesmas, em todas as
ocasiões nas quais o EDT FILA será empregado, sem prejuízo das demais
medidas gerais e específicas de segurança previstas nos regulamentos e ordens
em vigor.

3-2. SEGURANÇA PARA O PESSOAL

a. As medidas de segurança concernentes ao pessoal são de responsabi-
lidade de todos os serventes, que deverão observá-las e fiscalizar o cumprimento
das mesmas. As recomendações a seguir não esgotam o assunto.

b. As medidas de segurança para o pessoal são as a seguir especificadas,
entre outras:

(1) não ligar o grupo gerador em local fechado.
(2) entrar na cabine apenas quando o reparo de acompanhamento (RA)

estiver elevado e travado.
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(3) somente subir no teto depois de posicionar a chave de segurança do
RA na posição “DESL”;

(4) Emitir com os radares ou o telêmetro LASER apenas em ambientes
abertos;

(5) somente pisar nas partes do EDT cujas superfícies são revestidas de
material antiderrapante;

(6) o acionamento e a operação do EDT não devem ser executados por
um único servente;

(7) evitar transportar o EDT a braço, mesmo em terreno plano;
(8) não ocupar a cabine do EDT com mais de três militares; e
(9) estando o EDT engatado à viatura tratora, não transitar em ponto morto

e utilizar o freio motor nas frenagens.

3-3. SEGURANÇA PARA O MATERIAL

a. As medidas de segurança concernentes ao material são de responsabi-
lidade de todos os serventes, que deverão observá-las e fiscalizar o cumprimento
das mesmas. As recomendações a seguir não esgotam o assunto.

b. As medidas de segurança para o material são as a seguir especificadas,
entre outras:

(1) deve-se observar a distância mínima de 50 m entre dois EDT com os
radares emitindo;

(2) o acionamento e a operação do EDT não devem ser executados por
um único servente;

(3) a ligação do conversor estático de freqüência à rede comercial
somente pode ser feita por pessoal habilitado (equipe de Mnt 2º Esc);

(4) elevar o RA somente após o nivelamento grosseiro do EDT;
(5) não conectar ou desconectar quaisquer cabos com o sistema

energizado;
(6) estando o EDT engatado à viatura tratora, verificar se a válvula de alívio

do sistema de freio está na posição “APLICADO” e se o freio manual está liberado;
(7) não estender os cabos puxando-os pelos conectores;
(8) cobrir os conectores das tomadas com seus respectivos protetores,

se elas não estiverem conectadas a algum cabo;
(9) limpar o EDT somente com material de limpeza recomendado;
(10) colocar na bateria do grupo gerador somente água destilada;
(11) jamais operar o GG sobre a rampa de serviço;
(12) evitar dar “marcha à ré” com o EDT engatado à viatura tratora;
(13) não trocar fusíveis ou rearmar disjuntores com o EDT energizado;
(14) não operar o GG sem os respectivos capô e coifa de insuflação;
(15) observar os intervalos de tempo mínimos de trinta segundos entre as

posições da chave principal do EDT entre “espera” e “operação” e de cinco minutos
entre “pré-aquecimento” e “espera” (no caso de temperatura ambiente inferior a -
10º C);

(16) Tomar o devido cuidado na abertura do teto articulado do EDT,
visando evitar danos ao mesmo quando da chegada a seu limite;
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(17) manter as portas do EDT fechadas ou, quando for necessário que
permaneçam abertas, mantê-las presas a seus limitadores;

(18) não transportar galões reserva cheios de combustível nos compar-
timentos a isso destinados no EDT;

(19) não transitar com o EDT com o tanque de combustível do GG a pleno,
para evitar vazamentos de combustível;

(20) durante o nivelamento do EDT, se possível guardar a distância de
aproximadamente dez centímetros dos pneus em relação ao solo, para evitar
possíveis danos ao sistema hidráulico em caso de desnivelamento acidental;

(21) drenar o reservatório do sistema de freio no retorno de todos os
exercícios com o material;

(22) tomar o devido cuidado com a tampa do bloco de controle hidráulico,
evitando que se danifique quando do nivelamento do EDT;

(23) manter aplicados os freios pneumático e manual quando o EDT
estiver na posição de marcha e somente o freio manual quando estiver na posição
de operação;

(24) com o EDT energizado, manter as todas as janelas do EDT abertas;
(25) utilizar o calço do EDT sempre que o mesmo estiver na posição de

marcha, independentemente da declividade do terreno;
(26) ao nivelar o EDT, acionar os macacos de nivelamento até seu curso

máximo, executando o nivelamento grosseiro do EDT durante a descida do
equipamento. Este procedimento contribui para evitar  potenciais danos ao
sistema hidráulico;

(27) amarrar firmemente as “mãos amigas” do sistema de freio aos
conectores da viatura tratora com tiras de borracha;

(28) na posição de marcha, certificar-se do travamento dos braços de
nivelamento, os quais deverão estar presos entre si com o cabo de segurança com
mosquetão;

(29) em longos deslocamentos, transportar o estepe do EDT dentro da
viatura tratora; e

(30) nos deslocamentos, utilizar bandeirolas vermelhas nas laterais da
parte traseira do EDT, além de verificar as condições de iluminação e sinalização
traseiras.

3-4. MEDIDAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA NO EMPREGO DO TELÊME-
TRO LASER

a. O telêmetro LASER utiliza, como elemento estimulador, o neodímio(Nd)
e, como fonte de energia luminosa, uma lâmpada de xenônio. O neodímio, sendo
depositado em uma pastilha de cristal juntamente com ítrio e alumínio (substrato
YAG), caracteriza o LASER como tipo Nd-YAG.

b. Efeitos e precauções
(1) Não só a energia diretamente irradiada pelo telêmetro,  como a

refletida  nos objetos, pode causar vários e irreversíveis danos ao corpo humano,
particularmente à visão e à pele dependendo do nível de energia LASER.

(2) De acordo com normas internacionais, o olho humano não deve ser
exposto a qualquer radiação LASER superior a 1,7 micro-joule por cm. Isto
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significa perigo para visadas diretas ao telêmetro do EDT FILA, mesmo a
distâncias superiores a 3,5 Km. Segundo cálculos, uma visada direta até a
distância de 1230 m provocaria cegueira instantaneamente.

(3) A periculosidade da emissão do telêmetro LASER do EDT FILA é
aumentada pois a mesma é invisível. Além disso, os efeitos maléficos nem sempre
são instantâneos, aparecendo somente decorrido algum tempo, sem nenhum
sintoma aparente.

(4) A classe de emissão do telêmetro do EDT FILA é a de número 4, o
que significa possuir uma potência muito elevada, tornando perigosas inclusive
suas reflexões, mesmo em superfícies pouco reflexivas.

c. Proteções
(1) Óculos com lentes especiais devem ser usados pelo pessoal que,

envolvidos ou não em atividades de operação, esteja sujeito às reflexões LASER.
Mesmo com os óculos, não se deve olhar diretamente para o emissor LASER.

(2) A luneta, usada para o alinhamento do eixo ótico do telêmetro LASER
com os dois demais sensores (radar e TV) do EDT, é dotada de um filtro atenuador
para proteger a visão do operador.

(3) Para testes e calibragens, ou mesmo durante exercícios, um outro
filtro de segurança, com finalidade de atenuar o feixe emitido, pode ser montado
junto ao transmissor. Esse filtro não acompanha o equipamento.

(4) O disparo do telêmetro LASER pode ser limitado em direção e
elevação, com o objetivo de estabelecer “setores de segurança”.

(5) O EDT FILA é dotado de um par de lâmpadas de sinalização LASER,
situadas na parte superior do RA, que piscam a intervalos regulares quando o EDT
está pronto para a emissão LASER. A finalidade desta sinalização é alertar os
demais integrantes da U Tir, os quais deverão se proteger das reflexões.

d. Normas gerais para o emprego do telêmetro LASER
(1) Placas e tabuletas de alerta devem ser colocadas na área próxima ao

EDT por ocasião de exercícios nos quais será empregada a telemetria LASER.
(2) Sob hipótese alguma o equipamento LASER pode ser aberto ou

desmontado por pessoa não habilitada e em ambiente não adequado, dada a
existência de letal alta tensão armazenada.

(3) A proteção individual (óculos) da guarnição e equipe de manutenção
do EDT deve estender-se a todo o pessoal envolvido no evento, incluindo os
assistentes.

(4) Jamais se deve utilizar binóculos ou goniômetros para a observação
direta ou indireta de emissão LASER, incluindo o alvo. Isto se deve ao fato que as
lentes dos equipamentos ópticos agem como concentradoras de energia, o que
fisicamente equivale à diminuição da distância entre o observador e o objeto
observado.

(5) É recomendável que todo pessoal que trabalha diretamente com o
telêmetro LASER faça anualmente um exame de vista preventivo.

(6) Cumprir rigorosamente todas as rotinas previstas no memento
operacional para o uso do telêmetro LASER, somente se houver previsão de seu
emprego.

3-4
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CAPÍTULO 4

SENSORES E MODOS DE DESIGNAÇÃO E DE
ACOMPANHAMENTO

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

4-1. GENERALIDADES

a. No processo de engajamento de alvos pelo EDT FILA, a escolha e o
rastreamento dos mesmos são itens importantes para o cumprimento da missão.
Dentre os diversos alvos que se apresentam no alcance do EDT é preciso escolher
( designar ) e rastrear ( acompanhar ) o alvo que se deseja engajar.

b. Para executar as funções de detecção, localização, identificação,
acompanhamento e telemetria, o EDT FILA dispõe de um conjunto de sensores
eletromagnéticos e optrônicos que asseguram ao equipamento as condições
necessárias para operar em qualquer tempo e em ambiente adverso de guerra
eletrônica (GE).

c. Tais sensores se caracterizam pela captação de dados que serão
processados pelo sistema de computação, proporcionando ao EDT trabalhar com
informações altamente precisas e permitindo à guarnição designar e acompanhar
o alvo escolhido com a máxima eficiência e segurança.
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ARTIGO II

SENSORES ELETROMAGNÉTICOS E OPTRÔNICOS

4-2. SENSORES ELETROMAGNÉTICOS

a. Sistema de RADAR - Compreende dois equipamentos distintos, que
operam em diferentes faixas de freqüência, configurando o subsistema da Banda
I e o subsistema da Banda K.

(1) Subsistema da Banda I - Compreende um radar que opera na banda
I ( 8,6 a 9,5 GHz ) e combina, simultaneamente, as funções de busca e
acompanhamento. Para isso, utiliza um transmissor com divisão de potência, um
receptor com dois canais distintos ( um para busca e outro para acompanhamento
) e uma unidade de processamento de sinais. Assim, podemos dizer que este
subsistema é composto pelo radar de busca e pelo radar de acompanhamento I,
apesar de configurarem um equipamento único.

(2) Subsistema da Banda K (quando disponível) - Compreende um radar
de acompanhamento que opera na banda K (34,0 a 34,5 GHz), cujo objetivo é
complementar a função de acompanhamento do radar I, particularmente quanto
à capacidade e precisão no acompanhamento de alvos a baixa altura, supressão
de ecos fixos e características de MPE. É dotado de um programa de testes
automáticos que não exige a ação do operador.

(3) Composição dos Subsistemas
(a) Subsistema Radar I

- Unidade de Microondas 1 (UM1) e antena de acompanhamento
- Unidade de Microondas 2 (UM2);
- Antena de Busca;
- Unidade Transmissora I (UTI);
- Unidade de Processamento de Sinais I (UPSI);
- Unidade de Freqüência Intermediária I ( UFI ).

(b) Subsistema Radar K
- Unidade de Microondas 1 ( UM1 ) e antena de acompanhamento;
- Unidade Transceptora K ( UTRK );
- Unidade de Processamento de Sinais K ( UPSK );
- Unidade de Freqüência Intermediária K ( UFIK );

Nota: os radares I e K compartilham da mesma antena de acompanha-
mento e unidade de microondas 1. Esta construção permite uma emissão
simultânea I / K, centrada em um único eixo para o acompanhamento.

(4) Funcionamento Sumário
(a) No funcionamento normal do EDT, o radar de busca da banda I

está constantemente monitorando  o espaço aéreo em torno do equipamento num
raio de 300 a 20240 m. Quando um objeto é detectado, seu sinal será processado
e apresentado na tela PPI.

(b) Ao ser designado um alvo, a antena de acompanhamento se volta
para sua direção e é iniciado, automaticamente, um processo de busca para a
determinação dos dados precisos do alvo (direção, sítio e distância inclinada),
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executado pelo radar de acompanhamento I. Ao serem obtidos esses dados,
inicia-se o acompanhamento 3D por parte do radar de acompanhamento I.

(c) Tão logo o alvo ocupe uma posição central em relação ao lóbulo
do radar de acompanhamento I, o radar de acompanhamento K terá condições de
precisar ainda mais os dados do alvo, passando a assumir, automaticamente, o
acompanhamento 3D. Isto somente é possível devido ao fato das antenas dos dois
radares serem sobrepostas, possuindo um mesmo eixo de irradiação. Elas foram
construídas de modo a se aproveitarem das características de permeabilidade de
certos materiais a determinadas faixas de freqüência (efeito cassegrain). Se
durante o acompanhamento o radar K perder o Alvo, o radar I dará continuidade
ao mesmo até que, novamente, o alvo retorne ao centro do  lóbulo.

(d) Esse processo pode ser exemplificado por meio  do esquema
abaixo:

b. Sistema de IFF - O sistema de IFF tem por objetivo executar a
identificação do vetor aéreo, por meio de uma interrogação emitida e do
processamento da resposta recebida. Seus modos de operação podem ser
manual (em todas as direções) ou automático (somente na direção do alvo
detectado). O sistema apresenta como indicação no vídeo duas barras paralelas
ao lado do “pip” do alvo na tela PPI simbolizando a identificação de “amigo”. Na
mesa de operação, a lâmpada “IFF AMIGO” acende quando um alvo identificado
como amigo passa a ser acompanhado em 3D e o disparo é inibido.

(1) Composição - No EDT FILA, o sistema de IFF é composto basicamen-
te pelas unidades de controle e transceptora, que se localizam no interior da
cabine, além da antena, que é um conjunto de dipolos montados no refletor
principal da antena do radar de busca.

(2) Funcionamento Sumário
(a) Uma interrogação no sistema de IFF pode ser interpretada como

uma chamada à aeronave a ser identificada, sendo que a resposta recebida é
definida por um código que, quando comparado com o(s) código(s) registrado(s)
no EDT, possibilitará identificá-lo como amigo ou inimigo. Tanto a interrogação
quanto a resposta são definidas por um trem de pulsos.

(b) Existem duas maneiras distintas de se realizar a interrogação. No
modo automático, a interrogação será emitida somente na direção de cada alvo
detectado pelo radar de busca, permanecendo o IFF em silêncio nas demais
direções. No modo manual, a interrogação se dará em todas as direções, não
importando a existência de alvos detectados
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(c) Se porventura o alvo designado para ser acompanhado em 3D for
identificado como amigo, a lâmpada “IFF amigo”, localizada no painel de comando
de tiro/indicadores acenderá e, por medida de segurança, o disparo é automati-
camente inibido. Caso se perceba posteriormente que o alvo é na realidade
inimigo, essa segurança poderá ser ultrapassada, pressionando-se simultanea-
mente as teclas FOGO - PRONTO PARA O FOGO e FOGO CONTÍNUO. Para tal,
será necessário o Cmt Sec levantar a tampa metálica protetora desta última tecla.

4-3. SISTEMA OPTRÔNICO

a. Subsistema de Televisão
(1) Possui a finalidade de permitir a observação do espaço exterior à

cabine, orientar o sistema de armas, acompanhar o alvo engajado em direção e
sítio juntamente com o sistema de acompanhamento e realizar a identificação
visual do vetor aéreo. Facilita, ainda, a mudança de alvo dentro de uma formação
aérea. É composto pelo monitor de TV, situado na mesa de operação e pela
câmera de TV, localizada no lado direito da antena do radar de acompanhamento.

(2) Funcionamento Sumário - O eixo óptico da câmera de TV é paralelo
ao eixo eletrônico do radar de acompanhamento de modo que, ao ser apreendido
um alvo, e se as condições atmosféricas permitirem, ele será visível no monitor
de TV durante o acompanhamento 3D. Automaticamente, de acordo com a
distância, será determinada a posição do ZOOM. Possuindo o alvo contraste
relativo com o cenário sobre o qual se desloca, haverá uma indicação no monitor
de TV (retículos na cor preta) e o operador poderá dar início ao acompanhamento
automático pela TV, sendo obtidos dessa maneira o sítio e a direção do alvo
enquanto persistir o contraste. Por meio do monitor de TV poderá ser executado,
ainda, o acompanhamento manual do alvo agindo-se no manche. Caso o operador
deseje uma melhor visualização da aeronave engajada, poderá assumir o controle
manual do ZOOM e posicioná-lo no nível de aumento necessário, sendo que tal
procedimento somente é recomendado para a identificação visual, devendo ser
utilizado de imediato ZOOM automático. Os filtros poderão ser acionados
manualmente para melhorar a visibilidade em condições de névoa ou intensa
claridade. A câmera de TV possui ainda um obturador que é acionado automati-
camente quando a luminosidade incidente excede a faixa normal de operação.

b. Subsistema Telêmetro LASER

(1) Destina-se, basicamente, a medir a distância de alvos acompanhados
em 3D. Trata-se de uma alternativa aos radares de acompanhamento I e K,
substituindo-se a telemetria radar pela telemetria LASER. É composto pela
Unidade Transceptora LASER ( UTL ) e pela Unidade de Potência LASER (UPL).

(2) Funcionamento Sumário - Estando o EDT preparado para operar com
a telemetria  LASER   (setor de emissão do LASER delimitado e chave de
segurança LASER instalada), o par de luzes de alerta situadas no reparo de
acompanhamento começam a piscar indicando a situação de alerta para toda a
seção. Depois de iniciado o acompanhamento 3D de um alvo caberá ao operador
optar pelo acionamento do subsistema LASER para a obtenção das distâncias do
alvo. Iniciada a seqüência de emissão, a cada 80 ms será emitido um pulso
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LASER que irá atualizar a distância para o alvo. Os radares continuam emitindo,
porém o computador dará prioridade aos valores determinados pelo LASER,
considerados nesse caso mais precisos.

c. Subsistema Telêmetro Infravermelho - Este subsistema, quando
acionado, mede automaticamente a distância inclinada EDT-canhões. O trans-
ceptor infravermelho está localizado sob a lente principal da câmera de TV. O
telêmetro infravermelho possibilita medidas de 40 m a 500 m com uma precisão
de 1/300, num tempo máximo de 60 segundos. É acionado pelo computador,
quando das operações para orientação da seção. Necessita para seu emprego da
montagem de um retrorefletor infravermelho na peça ou goniômetro para os quais
serão determinadas as distâncias.

d. Subsistema Apontador Óptico Auxiliar - É utilizado para completar a
observação do espaço aéreo, particularmente nas direções onde o radar de busca
possua menores condições de detecção. Este subsistema permite ao D3
(operador do AOA) fazer a designação de um alvo para o EDT fornecendo-lhe
automaticamente direção e sítio aproximados. O AOA é composto de um assento
giratório, uma seção articulada montada em uma coluna ajustável e de um punho
com botão “AOA NO ALVO“. Possui também um alto falante com controle de
volume, cuja função é emitir o tom doppler assim que o alvo designado pelo AOA
for apreendido pelo radar de acompanhamento. Liga-se ao EDT por um cabo de
20 m, utilizando-se de um intercomunicador para a troca de informações a voz.

ARTIGO III

MODOS DE DESIGNAÇÃO E DE ACOMPANHAMENTO

4-4. MODOS DE DESIGNAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

a. Processo de Aquisição
(1) O alcance do radar de busca, para efeito de processamento de sinais,

é denominado “janela de busca”. Essa janela é por sua vez dividida em 86 células
de busca, cada uma com 220 m de alcance, perfazendo um total de 18920 m. A
janela de busca está compreendida entre 1320 e 20240 m de distância do EDT.
Para o processamento da aquisição, é utilizada a chamada “janela de aquisição”,
composta por 14 células de aquisição, cada uma com 110 m, totalizando a
dimensão de 1540 m. (Fig 4-1)
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Fig 4-1. Processo de aquisição

(2) O posicionamento da janela de aquisição ao longo do alcance do radar
de acompanhamento pode ser executado de modo manual ou automático.
Quando manual, é feito pelo operador do EDT, que ao designar o alvo sobrepõe
a janela de aquisição (representada pela Marca Móvel de Distância - MMD) ao “pip”
do mesmo na tela PPI. Nesse caso, o alvo pode se apresentar enquadrado em
qualquer uma das 14 células de aquisição. Quando se inicia a fase de aquisição,
o processamento faz com que a oitava célula, denominada “célula de acompanha-
mento”, se desloque até que o alvo esteja nela enquadrado. O evento apreensão
ocorre nesse instante do enquadramento do alvo pela célula de acompanhamento,
iniciando-se então a fase de acompanhamento 3D. Se o posicionamento da janela
de aquisição sobre o alvo for executado de modo automático, todos os procedi-
mentos são executados pelo sistema de computação.

b. Modos de Designação - A designação é o evento do engajamento
caracterizado basicamente pelo posicionamento dos radares de acompanhamen-
to na direção do alvo escolhido, quando então tem início a fase de aquisição.
Existem quatro modos de executá-la:

(1) Designação RADAR - É feita por meio da colocação da MMD sobre
o “pip” do alvo na tela PPI, valendo-se da esfera de designação, seguida do
comando do operador para designação, caracterizada pelo acionamento da tecla
DSG RADAR, no painel da esfera de designação. Este processo constitui o modo
manual de designação.

(2) Designação EDRB - Possui três variações, a saber:
(a) designação automática EDRB: o EDRB comandará o

posicionamento automático dos radares de acompanhamento na direção do
primeiro alvo detectado pelo radar de busca, além de soar um alarme na cabine.

4-4
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É caracterizada pelo acionamento da tecla DSG EDRB AUTO, no painel de
comando de tiro/ indicadores;

(b) designação EDRB mais ameaçador: dentre os alvos numerados
pelo EDRB na tela PPI, haverá sempre um cujo número estará piscando, indicando
ao operador que é o mais ameaçador ao EDT. O operador poderá comandar o
posicionamento automático dos radares de acompanhamento na direção deste
alvo, acionando a tecla DSG EDRB MAIS AMEAÇADOR, no painel da esfera de
designação;

(c) designação EDRB com auxílio do teclado: estando ligado o
EDRB, qualquer alvo numerado na tela PPI poderá ser designado introduzindo-se
seu número no teclado do computador e pressionando a tecla E/S, no painel de
operação / teclado.

(3) Designação INTERFERÊNCIA ATIVA - A designação interferência
ativa é utilizada para designar um alvo gerador de bloqueio eletrônico, quando não
for possível executar a designação radar. A MMD deve ser posicionada no início
do traço radial   indicador do bloqueio e a seguir é comandada a designação,
acionando-se a tecla DSG INTF ATIVA, no painel da esfera de designação. Nesta
condição‚ serão realizadas a aquisição, apreensão e o acompanhamento do alvo,
como na designação radar, mediante um programa específico de divisão de
potência. Em virtude disso, a chave seletora POTÊNCIA do painel de controle de
teste / radar de acompanhamento I deverá estar na posição AUTO. Caso o
bloqueio seja muito forte o D2 deverá pressionar a tecla ATENUAÇÃO RB INTF
ATV, no painel de acompanhamento/ designação, que reduz a largura do indicador
de bloqueio e introduz uma atenuação de 30 dB no receptor (canal de busca),
provocando perda no alcance radar. Em qualquer caso, o D2 informará “acompa-
nhamento interferência ativa”.

(4) Designação pelo AOA
(a) modo de designação pelo AOA pode ser feito em duas situações

distintas. A primeira ocorrerá quando o EDT não estiver acompanhando nenhum
alvo e a segunda se dará quando o EDT já estiver executando um acompanhamen-
to em 3D.

(b) No primeiro caso, a aquisição do alvo designado pelo AOA é feita
automaticamente, desde que o D3 acompanhe-o pelo colimador e mantenha
pressionado o botão “AOA NO ALVO”, localizado no punho do AOA, até ouvir o
tom doppler no alto-falante, sinal indicador de que o EDT já está acompanhando
o alvo designado.

(c) No segundo caso, quando o D3 pressionar o botão “AOA no alvo”
será dado um alarme visual na cabine do EDT (tecla DSG AOA, no painel de
acompanhamento / designação piscando) e o traço radial indicador do AOA
aparecerá na tela PPI, na direção do alvo designado. Dessa forma, caberá ao Cmt
Sec comandar ou não a designação, conforme a situação, agindo na tecla DSG
AOA.

(d) Em qualquer caso, o D3 deverá estar sempre pronto a efetuar nova
designação do alvo, caso o EDT venha a perder o acompanhamento, além de
manter a vigilância do espaço aéreo em seu setor de responsabilidade.
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c. Modos de acompanhamento - Após a apreensão, que se caracteriza
pela coincidência da oitava célula da janela de aquisição com o alvo, inicia-se seu
preciso e contínuo  rastreamento em direção, sítio e distância inclinada, iniciando-
se a fase de acompanhamento 3D. O acompanhamento do alvo poderá ocorrer nos
seguintes modos:

(1) acompanhamento radar - É feito com direção, sítio e distância
inclinada fornecidos pelos radares de acompanhamento I e K. Não é influenciado
pelas condições meteorológicas;

(2) acompanhamento TV - É feito com direção e sítio obtidos pela TV e
distância fornecida pelos radares de acompanhamento I e K. Considerado tão
preciso quanto o acompanhamento pelo radar K, depende no entanto das
condições meteorológicas e de visibilidade; e o

(3) acompanhamento manche - É o modo manual de acompanhamento,
em que direção e sítio são obtidos pelo manche e a distância é fornecida pelos
radares de acompanhamento I e K. É utilizado quando o alvo está visível e o
acompanhamento radar ou TV não é possível.

d. Situações especiais durante o acompanhamento 3D - Durante o
acompanhamento 3D, podem ocorrer situações especiais que exigem pronta
reação do operador. Além da possível necessidade de emprego de MPE, a
guarnição deve estar preparada para tomar providências imediatas, notadamente
nos seguintes casos:

(1) Efeito Espelho - este fenômeno pode ocorrer quando o EDT opera
próximo a grandes superfícies refletoras, tais como lagos, mar calmo, areais ou
terrenos planos. Nesse caso, ao ser designado um alvo, o radar de acompanha-
mento realiza a busca em sítio e distância inclinada, sendo que o feixe de RF irá
refletir no alvo e posteriormente na superfície refletora. Desse modo, o eco
percorrerá um trajeto maior do que o real, ocasionando alterações na medição de
distância e de sítio. O EDT poderá acompanhar a reflexão do eco e não o eco real.
É possível ao operador percebê-lo, ao verificar que a distância do alvo medida pelo
radar de acompanhamento é incoerente com sua mesma distância mostrada na
tela PPI. Além disso, havendo condições favoráveis de visibilidade, a tela do
monitor de TV mostrará, em lugar do alvo, a imagem da superfície refletora. No
caso de possibilidades de ocorrer efeito espelho, o D1 poder deixar pressionada
a tecla DSG AOA MANCHE, no painel de comando de tiro / indicadores, o que
facilitará posteriormente o acompanhamento manche, uma vez que o acompanha-
mento radar poderá estar prejudicado. Se o D1 observar o eco do alvo na janela
de aquisição, no monitor de TV, deve pressionar a tecla ACOMP S PELO
MANCHE, no painel de acompanhamento/ designação e atuando no manche
elevar a janela de acompanhamento TV até coincidi-la com o alvo, quando então
libera a citada tecla (Fig 4-2);
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Fig 4-2. Efeito espelho

(2) Alarme Míssil Ar-Solo ( MAS ) - os circuitos MAS protegem o EDT,
informando aos operadores, por meio de um alarme visual e sonoro, a ocorrência
de disparo de míssil ar-solo em sua direção, pela aeronave que está sendo
acompanhada em 3D pelo EDT. O computador mantém, permanentemente, uma
interrogação nas células de aquisição 4 e 1. Quando de um objeto que se encontra
na oitava célula de aquisição se desprender outro mais rápido, este será detectado
ao passar por essas duas células, disparando o alarme, visual e acústico,
caracterizado pela tecla ALARME MAS REINÍCIO, no painel de comando de tiro
/ indicadores piscando. Pressionando-se esta tecla, o alarme visual e acústico
MAS é interrompido, e reiniciará quando um novo MAS for lançado contra o EDT.

4-5. MODOS ESPECIAIS DE ACOMPANHAMENTO

a. Acompanhamento LASER
(1) É feito com direção e sítio fornecidos pelos radares de acompanha-

mento, TV ou manche e distância obtida pelo telêmetro LASER. Sofre influência
das condições meteorológicas. Neste tipo de acompanhamento, a medida de
distância radar continua a ser executada, porém o computador considerará a
medição feita pelo telêmetro LASER como referência para o cálculo do ponto
futuro. O acompanhamento LASER conjugado com o TV representa o modo
menos sujeito a bloqueio ou despistamento eletrônico. No entanto, por ser
baseado em sensores eletroópticos, pode sofrer significativa influência das
condições meteorológicas.

(2) Em qualquer modo de acompanhamento, o telêmetro LASER estará
sempre pronto a fornecer a distância para alvos acompanhados em 3D, bastando,
para tanto, acionar o controle respectivo (tecla ACOMP LASER, no painel de
acompanhamento/ designação) estando satisfeitas as condições de segurança.

b. Acompanhamento cego - É utilizado quando o alvo está encoberto, se
desloca com velocidade radial baixa, ingressa dentro do cone morto da antena de
acompanhamento (sítio superior a 1510 ‘’’) ou atinge uma distância inferior a 300
metros do EDT. Neste tipo de acompanhamento o computador extrapola a rota do
alvo, baseado nos dados armazenados, controlando o sistema de acompanha-
mento em todas as coordenadas.
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(1) Alvo encoberto - A guarnição deverá evitar que o EDT acione
automaticamente este tipo de acompanhamento, particularmente quando o alvo
desaparece momentaneamente por trás de um obstáculo. Para tal, o D1 deve
acionar a tecla ACOMP CEGO, no painel de mudança de alvo / acompanhamento
cego, antes de o alvo ficar oculto. Este procedimento garante maior precisão na
extrapolação de sua rota. Quando esta tecla é liberada, a extrapolação da rota é
iniciada. Se o indicador ACOMP CEGO, no painel de comando de tiro e
indicadores, permanecer piscando, isso significa que a distância para o alvo não
pôde ser determinada, sendo necessária nova designação do alvo.

(2) Alvo com velocidade radial baixa - Quando a velocidade radial do alvo
diminui é dado um alarme visual na cabine, por meio do indicador VEL RADIAL
BAIXA, no painel de comando de tiro / indicadores. O computador desliga então
o modo doppler. Normalmente, esta situação ocorre quando o alvo desenvolve uma
rota circular em torno do EDT ou se desloca segundo uma tangente a uma
circunferência concêntrica ao mesmo. No caso do alvo se deslocar a muito baixa
altura e existir grande risco do sistema radar confundir o alvo com ecos fixos, é
recomendado o acionamento da tecla NÃO DOPPLER AUTO DESL, no mesmo
painel, evitando a comutação automática para o modo “não doppler”.

c. Acompanhamento Sítio pelo Manche - É um modo de acompanha-
mento misto onde o sítio do alvo é obtido no modo de acompanhamento manche
e a direção e distância são obtidas no modo de acompanhamento radar. Para
acioná-lo, o D1 deve pressionar a tecla ACOMP S PELO MANCHE, no painel de
acompanhamento/ designação. É utilizado na impossibilidade de acompanhar o
alvo em sítio no modo radar, como no caso do efeito espelho.

4-6. MUDANÇA DE ALVO

a. Dois modos de mudança de alvo podem ser realizados durante um
acompanhamento 3D: “dentro da formação” e pelo “modo de designação”.

(1) Mudança de alvo dentro da formação 
(a) Pela janela de aquisição

1) Existindo um segundo alvo nas adjacências do alvo acompa-
nhado, cujo eco é visível na janela de aquisição do monitor de TV, a mudança de
alvo poderá ser realizada pelas teclas “MUDANÇA DE ALVO PRÓXIMO/DISTAN-
TE”, no painel mudança de alvo/acomp cego. Neste caso o acompanhamento
atual é interrompido e o sistema de medida de distância executa um salto na
direção do segundo alvo.

2) Durante a mudança do alvo dentro da formação, o vetor
velocidade do primeiro alvo é transferido para o segundo alvo e desta forma o tempo
é poupado, pois o computador não precisa calcular a velocidade do segundo alvo,
simplesmente corrigindo o ponto de medida. Portanto, a abertura de fogo pode ser
imediatamente iniciada após a mudança do alvo.

(b) Pelo monitor de TV
1) O D1, ao identificar o segundo alvo no monitor de TV, pode

deslocar a janela de acompanhamento TV para esse alvo (agindo no manche com
seu anel pressionado para baixo). (Fig 4-3)
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2) A janela adicional, que representa o eixo eletrônico do radar
de acompanhamento, permanece sobre o primeiro alvo, o qual continua sendo
acompanhado pelo radar (Fig 4-4). Nesta situação, o operador pressiona a tecla
ACOMP TV, no painel de acompanhamento/designação   para que seja realizada
a mudança de alvo. O segundo alvo passa então a ser acompanhado em ângulo
e sítio pelo monitor de TV e a distância é determinada por um programa de
exploração em distância do radar de acompanhamento. (Fig 4-5)

3) Se o sistema estiver no modo ACOMP TV ou ACOMP
MANCHE uma mudança de alvo pode também ser iniciada, pressionando-se a
tecla ACOMP CEGO. A janela é deslocada, por meio do manche, para o segundo
alvo. Após a tecla ACOMP CEGO ser liberada, um programa de exploração em
distância é iniciado para determinar a distância do segundo alvo e o sistema muda
para ACOMP TV ou ACOMP MANCHE.

Fig 4-3. Segundo alvo visível no monitor de TV

COLUNA INDICADORA DA JANELA DE AQUISIÇÃO DO Rd 1

RETÍCULOS
ELETRÔNICOS

JANELA DE
ACOMPANHA-
MENTO TV
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Acomp

COLUNA
INDICADORA DT

MOSTRADOR DE DADOS
COLUNA Ind Alt DO ALVO
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Fig 4-4. Janela  adicional  sobre  o  primeiro  alvo  e  Janela  de  acompanhamento
TV deslocada para o segundo alvo

Fig 4-5. Mudança de alvo concluída

(2) Mudança de alvo pelo modo de designação - A mudança pode ser
necessária após abertura de fogo contra um alvo ou devido a uma mudança de
prioridade de ameaça  aérea, bastando para tanto utilizar quaisquer modos de
designação.
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CAPÍTULO 5

SIMULADOR DE TREINAMENTO

ARTIGO I

PROGRAMA DE TREINAMENTO (ST-1)

5-1. GENERALIDADES

O adestramento da guarnição do EDT FILA requer um treinamento intenso,
para que venha a existir uma perfeita integração homem com a máquina,
indispensável no combate antiaéreo. Nem sempre existe a possibilidade da
representação das condições reais (cenário, aviões, etc.) para a realização de
todos os níveis treinamento. O EDT FILA possui um programa disponível em seu
computador, capaz de simular situações de combate antiaéreo, para ser usado
nos primeiros níveis de treinamento e até em campanha, para manutenção do
adestramento da guarnição.

5-2. PROGRAMA DE TREINAMENTO (ST-1)

O programa ST-1 tem por objetivo facilitar o aprendizado das seqüências
operacionais básicas do EDT, sem a necessidade de alvos reais e, analisar o
desempenho dos operadores na operação do EDT FILA. O programa ST-1 executa
as seguintes funções:

a. Controle da operação do EDT usando as mesmas funções do programa
de combate;

b. Simula a presença de alvos com as respectivas rotas;

c. Apresenta os alvos e os dados referentes ao alvo acompanhado no PPI
e no monitor de TV, bem como CME e representa a utilização do armamento da(s)
aeronave(s);
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d. Simula a operação dos radares de busca e acompanhamento da banda
I, TV e LASER;

e. Posicionamento do reparo de acompanhamento (RA):
(1) Computação das velocidades do RA para se obter um ótimo

posicionamento em ângulos; e
(2) Controle de busca em sítio.

f. Controle do posicionamento dos canhões:
(1) Computação do ponto futuro do alvo por uma aproximação balística

simplificada;
(2) Saída contínua da posição de vigilância (elevação 800'’’) para canhões

eventualmente conectados ao EDT, não havendo portanto necessidade de
desconectar os canhões; e

(3) Geração das respostas (digitais) “canhão 1 acompanha”, “canhão 2
acompanha”.

g. Entrada e saída de dados:
(1) Entrada das condições de execução do exercício, utilizando-se o

painel de indicação do computador; e
(2) Apresentação dos resultados da avaliação no mostrador de dados do

monitor de TV.

h. Avaliação do exercício:
(1) Registro e avaliação de todas as ações dos operadores; e
(2) Avaliação do exercício completo em relação ao grau de dificuldade.

5-3. CHAMADA DO PROGRAMA

a. Programa ST-1 é selecionado por meio do painel de operação/teclado,
digitando-se o código 2, correspondente ao programa ST-1, após ter sido
pressionada a tecla seleção.

b.Para a utilização do ST-1, as funções TWT, ZOOM MANUAL, K e LASER
do painel de controle superior devem ser posicionada em “DESL” e mantém-se não
pressionada a tecla “ZOOM MANUAL” no painel de TV.

c. Durante a execução do programa ST-1, o acionamento dos controles
“JANELA VÍDEO BRUTO”, “ZOOM MANUAL”, “RADAR SILÊNCIO”, acompanha-
mento sítio pelo manche, designação externa, ajuste FAR e teste rápido, não
exercerão nenhuma ação no programa.

d. Procedimento operacional para seleção do programa ST-1
(1) Pressiona a tecla programa seletor (painel de operação/teclado):
(2) Digitar no teclado numérico o número 2:
(3) Pressionar a tecla E/S.

5-2/5-3
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5-4. SELEÇÃO DE UM EXERCÍCIO

a. A máscara usada na matriz de lâmpadas do computador indica a seleção
de duas seqüências (Fig 5-1) de utilização do ST-1: início de exercício e avaliação.

b.A seqüência “INÍCIO DO EXERCÍCIO” possibilita ao operador selecionar
o exercício desejado, como também algumas características desse exercício. As
entradas disponíveis ao operador são: número do exercício, interferência ativa,
deriva da rota e execução do exercício.

c. A seleção do campo “NÚMERO DO EXERCÍCIO” na máscara, possibilita
a entrada, via “PAINEL DE OPERAÇÃO/TECLADO”, do número do exercício a ser
executado. O programa possui um repertório de 30 exercícios de treinamento, que
incluem exercícios com um alvo (Nr 10 ao 19), com dois alvos (Nr 20 ao 29) e com
três alvos (Nr 30 ao 39).

d. A seleção do campo “INTF ATV” possibilita a entrada dos dígitos 0 e 1,
que indicam, respectivamente, que o exercício escolhido será executado com ou
sem gerador de bloqueio. O programa ST-1 possibilita o uso dos seguintes tipos
de fontes de bloqueio:

(1) gerador de bloqueio de ruído de banda larga e estreita;
(2) gerador de ruído de banda estreita ajustável (potência média); e
(3) ilusor da célula de aquisição.

e. A seleção do campo “ÂNGULO DE ROTAÇÃO INICIAL” permite a entrada
do ângulo horizontal de aproximação do alvo.

f. Procedimento operacional para início de um exercício
(1) Pressionar a tecla “ACESSO MATRIZ”. O campo “SELEÇÃO”

acende:
(2) Selecionar a seqüência “INÍCIO DO EXERCÍCIO”:
(3) Pressionar a tecla E/S:
(4) Entrar via teclado com o número do exercício:
(5) Pressionar a tecla E/S:
(6) Entrar com dígito 0 para exercícios com bloqueio e com dígito 1 para

exercícios sem bloqueio:
(7) Pressionar a tecla E/S:
(8) Entrar com o valor do ângulo de aproximação do alvo. O ângulo é obtido

por meio do produto do valor numérico teclado por 10:
(9) Pressionar E/S e o exercício é iniciado.

5-4
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Fig 5-1. Máscara do programa ST-1

ARTIGO II

AVALIAÇÃO

5-5. AVALIAÇÃO DE UM EXERCÍCIO

a. A seleção da seqüência “AVALIAÇÃO” no painel de indicação do
computador (Fig 5-1), poderá ser feita logo após o encerramento de um exercício.

b. Essa seqüência possibilitará ao operador analisar o seu desempenho no
simulador de treinamento. A seqüência “AVALIAÇÃO” é constituída do campo
“RESULTADO”. A seleção desse campo fará com que o ST-1 exiba no monitor de
TV (mostrador de dados) os resultados obtidos no exercício. Os resultados são
mostrados em grupos, e são selecionados pelo seletor “DADOS DO MOSTRA-
DOR” no painel do monitor de TV.

c. O tipo dos resultados aparecerá no monitor em forma de códigos, cujo
significado é descrito no item 5-8 deste capítulo e na Folha de Avaliação do
exercício onde o operador deverá anotar os valores por ele obtidos. Um exemplo
de Folha de Avaliação é mostrada no Anexo A.

ODOICÍNI
OICÍCREXE

OREMÚN
OD

OICÍCREXE

FTNI
AVITA
GIL=0

GILSED=1

AVIRED
ATORAD

liM1,0

OÃÇUCEXE
OD

OICÍCREXE

OÃÇAILAVA ODATLUSER

OÃÇELES
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d.Procedimento operacional
(1) Pressionar a tecla “ACESSO MATRIZ”.
(2) Selecionar o campo “AVALIAÇÃO”.
(3) Pressionar a tecla E/S.
(4) Preencher a Folha de Avaliação com os valores do mostrador de

dados, selecionados por meio do seletor de dados (posições de 1 a 5).
(5) Pressionar E/S.

5-6. EXECUÇÃO DE UM EXERCÍCIO

a. Uma vez o exercício selecionado ter sido iniciado, a operação do EDT é
semelhante a uma operação em combate. Os alvos são mostrados no PPI e o alvo
selecionado para acompanhamento também será mostrado no “MONITOR DE
TV”. As informações relativas a esse alvo poderão ser extraídas do “MOSTRADOR
DE DADOS”. O “MOSTRADOR DE DADOS” informará também o momento em
que um alvo está utilizando seu armamento e o momento em que o alvo é abatido.

b. A simbologia apresentada no PPI é idêntica à do programa de combate,
com exceção, da representação de alvos gerando bloqueio (Fig 5-2).

Fig 5-2. Simbologia do PPI (12 Km)

c. A simbologia apresentada no monitor de TV, difere da operação real, uma
vez que o cenário não é mostrado, pois enquanto na operação do ST-1 somente
o alvo é visualizado por intermédio de um símbolo (Fig 5-3).

MARCA DE RETORNO
DO ALVO DESIGNADO

L K M
MARCAS DISTÂNCIA

M M D

ECO DO ALVO

SÍMBOLO DA ALTURA DO ALVO

SÍMBOLO DO PONTO FUTURO

SÍMBOLO NO SÍTIO DA

ANTENA

INDICADOR DO AZIMUTE DA

PONTE DE INTERFERÊNCIA
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Fig 5-3. Simbologia do monitor de TV

d. As informações apresentadas no “MOSTRADOR DE DADOS” do monitor
de TV durante um exercício do ST-1 são as mesmas que a do programa de
combate em operação real, sendo selecionadas por meio do “SELETOR DE
DADOS DO MOSTRADOR”.

5-7. TÉRMINO DE UM EXERCÍCIO

a. Um exercício será terminado quando:
(1) todos os alvos simulados forem efetivamente neutralizados;
(2) um alvo simulado estiver voando além da faixa de 20 Km e nenhum

outro alvo estiver presente; e
(3) as teclas “ACESSO MATRIZ” e “E/S” do painel de operação/teclado

forem pressionadas.

b. O programa ST-1 pode dar lugar, em qualquer instante, ao programa de
combate (desde que este seja selecionado), sem que seja necessária nova
orientação do EDT.

5-8. AVALIAÇÃO DOS OPERADORES NOS EXERCÍCIOS

a. A parte do ST-1, responsável pela avaliação dos operadores é baseada
num sistema de pontos (melhor desempenho = maior número de pontos) que leva
em conta a precisão das operações, o tempo de reação dos operadores e critérios
lógicos (comparação das ações dos operadores em relação ao esperado). Após
o término de um exercício os pontos alcançados são comparados com valores
teóricos para se concluir se o exercício foi bem sucedido ou não.

b. Colocando-se a chave “SELETOR DE DADOS MOSTRADOR” nas
posições de 1 a 5 (monitor de TV) tem-se as seguintes indicações:

(1) posição 1 - Nr do exercício - pontos obtidos - pontos requeridos;
(2) posição 2 - avaliação A B C e D;
(3) posição 3 - avaliação E F G e H;
(4) posição 4 - avaliação I J K e L; e
(5) posição 5 - código de falhas de manipulação (FM).

JANELA DE
AQUISIÇÃO

ALVO

INDICADORA DE
ALTURA DO

ALVO DIREÇÃO
DO TRAJETO

JANELA DE TVRETÍCULO

MOSTRADOR DE
DADOS

INDICADORA DE
ALTURA DO

ALVO
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c. Significado das avaliações
(1) A - detecção do alvo.
(2) B - posicionamento da MMD.
(3) C - designação.
(4) D - detecção do alvo por nível de ameaça.
(5) E - mudança do alvo com designação.
(6) F - liberação do fogo.
(7) G - mudança de freqüência.
(8) H - ação incorreta do operador do PPI.
(9) I - mudança para acompanhamento TV.
(10) J - precisão do acompanhamento manche.
(11) K - mudança de alvo (próximo /distante).
(12) L - ação incorreta do operador de TV.

d. Considerações sobre as operações
(1) Operação A - detecção do alvo

(a) Medida de tempo entre o aparecimento do primeiro alvo que
representa uma ameaça no PPI e o momento em que a esfera de designação é
movida;

(b) Tempo máximo de reação previsto: 6 segundos;
(c) Número máximo de pontos que podem ser alcançados: 10.

(2) Operação B - posicionamento da Marca Móvel de Distância (MMD)
(a) Medida de tempo entre o momento em que a tecla de designação

foi acionada e a aquisição do alvo;
(b) Tempo máximo de reação previsto: 3,5 segundos (DSG RADAR),

7 segundos (DSG INTF ATIVA);
(c) Número máximo de pontos que podem ser alcançados: 15.

(3) Operação C - designação
(a) Medida de tempo entre o momento em que a esfera de designação

é movida e a tecla de designação é acionada.
(b) Tempo máximo de reação previsto: 4 segundos;
(c) Número máximo de pontos que podem ser alcançados: 8.

(4) Operação D - seleção do alvo
(a) Prioridade

EDADIROIRP OVLAEDOPIT

)atlasiam(1 .olos-ralissíM

2
euqronemoiarmun,oieuqolbedrodaregmesogiminiovlA

.mK4

3 .oieuqolbedrodareG

4
euqroiamoiarmun,oieuqolbedrodaregmesogiminiovlA

.mK7euqronememK4
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(b) Número máximo de pontos obtidos: 10.
(c) Penalização se o alvo escolhido não for o mais ameaçador: -10.

(5) Operação E - mudança de alvo com designação
(a) Medida de tempo entre o momento no qual um alvo diferente do

que está sendo acompanhado se torna ameaçador, e o momento em que a tecla
de designação é pressionada.

(b) Tempo máximo de reação previsto: 6 segundos;
(c) Número máximo de pontos que podem ser alcançados: 8.

(6) Operação F - liberação do fogo
(a) Avaliação do momento no qual a ordem de fogo é dada, levando

em consideração o nível da ameaça e o alcance do tiro;
(b) Número máximo de pontos que podem ser alcançados: 20.

(7) Operação G - mudança de freqüência
(a) Medida de tempo entre o aparecimento de um gerador de bloqueio

ou ilusor da célula de aquisição e a tomada das medidas adequadas que seriam:
- gerador de bloqueio;
- mudança de freqüência;
- se o bloqueio desaparece e aparece novamente a FREQÜÊN-

CIA AUTO deve ser escolhida;
- se o bloqueio não desaparece, a freqüência deve ser mudada

novamente ou a FREQÜÊNCIA AUTO deve ser escolhida; e
- no caso de ilusor de janela estreita, selecionar freqüência MACF

(Mudança Aleatória e Contínua de freqüência).
(b) Tempo máximo de reação previsto: 5 segundos (alvo sendo

acompanhado), 10 segundos (alvo que não está sendo acompanhado).
(c) Número máximo de pontos que podem ser alcançados: 10.

(8) Operação H - ação incorreta do D2
(9) Operação I - mudança para o acompanhamento TV.

(a) Medida de tempo a partir do qual o acompanhamento TV é possível
e o acionamento da tecla ACOMP TV.

(b) Tempo máximo de reação previsto: 7 segundos;
(c) Número máximo de pontos que podem ser alcançados: 2.

(10) Operação J - precisão do acompanhamento do manche
 Avaliação da precisão com que  o operador controla a janela de TV

com o manche. Os pontos obtidos na avaliação, dependem do tempo de uso de
manche e erros cometidos.

(11) Operação K - mudança de alvo.
(a) Medida de tempo entre o momento em que um alvo, diferente do

que está sendo acompanhado, se torna mais ameaçador e a mudança de alvo
(próximo/distante) é feita com sucesso.

(b) Tempo máximo de reação previsto: 7 segundos;
(c) Número máximo de pontos que podem ser alcançados: 2.

(12) Operação L - ação incorreta do operador de TV
(13) Operação FM - ação incorreta: são mostradas em código no monitor

de TV, cujo significado é descrito na Folha de Avaliação (Anexo A).

5-8
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CAPÍTULO 6

CORREÇÕES BALÍSTICAS

ARTIGO I

LEVANTAMENTO METEOROLÓGICO

6-1. GENERALIDADES

a. A trajetória de um projétil antiaéreo é afetada, significativamente, pelas
condições meteorológicas.

b. O computador do EDT calcula a elevação e direção para os canhões,
tomando como padrões as seguintes condições balísticas:

(1) Pressão atmosférica (PA). ..................... 1013,25 mbar
(2) Temperatura balística do ar (TB). ............ + 32º C (40 mm)

+15º C (35 mm)
(3) Umidade relativa do ar (UR). ................... 0%
(4) Velocidade do vento. .............................. 0 m/s
(5) Velocidade inicial (Vo). ........................... 1175 m/s (35 mm)

1005 m/s
(40 mm, munição HET)
1025 m/s
(40 mm, munição PFHE)

c. Para que este cálculo possa ser o mais correto possível, é necessário que
se faça um levantamento meteorológico, determinando os dados reais e atuais
para serem introduzidos no computador do EDT.

6-2. EQUIPAMENTO METEOROLÓGICO E TOPOGRÁFICO

a.Para a execução de um levantamento meteorológico, a guarnição do EDT
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FILA tem, à sua disposição, o seguinte material, que compõe a bolsa para
equipamento meteorológico e topográfico:

(1) bolsa de couro com divisões; (Fig 6-1)
(2) barômetro; (Fig 6-2 A)
(3) higrômetro; (Fig 6-2 B)
(4) termômetro higroscópio, de 1º C de escala; (Fig 6-3) e
(5) fichas, em número de 10 e trena. (Fig 6-4)

Fig 6-1. Bolsa de couro

Fig 6-2. Barômetro e higrômetro

Fig 6-3. Termômetro

Fig 6-4. Fichas e trena

A B

6-2
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b. Cabe ao D1 a chefia da guarnição na execução do levantamento
meteorológico, que deverá ser desencadeado tão logo o EDT esteja em posição
e com os testes e verificações concluídos.

c. Atribuições da guarnição:
(1) D1

(a) comandar a sondagem meteorológica;
(b) transcrever os dados obtidos pela guarnição na ficha de dados

balísticos; (Fig 6-7)
(c) determinar a velocidade do vento, usando o diagrama para

determinação do vento balístico, contido na ficha de dados balísticos; e
(d) participa do acompanhamento do balão;

(2) D2
(a) medir a temperatura (T), pressão atmosférica (PA) e umidade

relativa (UR) do ar;
(b) determinar a correção da temperatura balística do ar (CTB),

usando o ábaco para determinação da temperatura balística; (Fig 6-5)
(c) informar ao D1 os dados obtidos;
(d) participar do acompanhamento do balão; e
(e) introduzir no computador do EDT os dados da ficha de dados

balísticos;
(3) D3

(a) preparar o balão para a sondagem;
(b) acompanhar o balão com o AOA durante toda a sondagem;

(4) D4
(a) preparar o refletor;
(b) medir o tempo durante a sondagem meteorológica.

6-3. DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA

a. Em altitudes baixas, a pressão atmosférica tende a ser elevada. Assim,
o ar é mais denso e oferece maior resistência a um projétil que o atravesse,
freando-o consideravelmente.

b. Nas grandes altitudes o ar tende a ser menos denso, diminuindo a
pressão atmosférica, e permitindo que o projétil atravesse-o mais facilmente.

c. Para se determinar o valor da pressão atmosférica (PA) no local em que
se encontra o EDT, usa-se, normalmente, o barômetro Thommen 2000.

d.Barômetro Thommen 2000
(1) Este barômetro pode ser usado para fins militares, no sentido de

fornecer pressão atmosférica e a altitude do local.
(2) A determinação da altitude, não será estudada neste manual, pois

esta, normalmente‚ é determinada por meio de levantamento topográfico ou por
inspeção na carta.

(3) Para determinação da pressão atmosférica (PA) que‚ lida diretamente
no barômetro segue-se o seguinte procedimento:

6-2/6-3
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(a) verificar seu funcionamento, colocando-o numa superfície plana e
pressionando o seu vidro. O ponteiro deverá oscilar ligeiramente;

(b) identificar a cor no setor circular para a qual o triângulo branco,
acima da marca Km, está apontando;

(c) usando como referência o ponteiro, ler o valor da pressão
atmosférica na escala barométrica da mesma cor da identificada no setor circular;
e

(d) depois de realizada a leitura, o valor encontrado deverá ser
transcrito na ficha de dados balísticos para posterior introdução no computador do
EDT.

6-4. DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA BALÍSTICA DO AR (TB)

a. A temperatura balística do ar (TB) é a resultante da soma da temperatura
do ar (T) com a correção da temperatura balística do ar (CTB).

b. A correção da temperatura balística do ar (CTB) é obtida em função dos
valores momentâneos da temperatura, da umidade relativa do ar (UR) e da pressão
atmosférica (PA).

c. Determinação da temperatura do ar (T)
(1) Segurar na extremidade do cordão do termômetro e girá-lo 20 vezes,

na velocidade aproximada de 1 (um) volta por segundo.
(2) Ler o valor indicado e registrá-lo na ficha de dados balísticos.

d. Determinação da umidade relativa do ar (UR) - É determinada diretamen-
te, lendo-se o valor indicado no higrômetro e transcrevendo-o na ficha de dados
balísticos.

e. Determinação da correção da temperatura balística do ar (CTR)
(1) Usa-se o ábaco para CT. (Fig 6-5)
(2) O ábaco é dividido em 2 (duas) seções:

(a) uma inferior, usada para a UR; e
(b) uma superior, usada para a PA.

(3) Os números da margem esquerda do ábaco representam valores
obtidos da pressão atmosférica e umidade relativa do ar, e os do topo das curvas
representam as temperaturas do ar (T).
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Fig 6-5. Ábaco para determinação da temperatura balística

(4) A maneira de se utilizar o ábaco (Fig 6-6):
(a) traçar uma reta horizontal do valor anotado da pressão atmosférica

até‚ interceptar a curva representativa da temperatura do ar (T) (Ponto A), interpolar
(SFC);

6-4
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(b) traçar uma reta vertical desta interseção até a linha divisória das
duas seções do ábaco (linha 100/100) (Ponto B);

(c) traçar uma reta horizontal a partir do valor anotado da Umidade
Relativa do Ar;

(d) seguir a linha que se inicia em B (se não houver nenhuma seguir
entre duas adjacentes) até interceptar a reta correspondente à umidade relativa
do ar (Ponto C);

(e) deste ponto de interseção, traçar uma linha vertical até a base do
ábaco, onde será lido e anotado na ficha de dados balísticos, o valor da correção
da temperatura balística; e

(f) de posse da temperatura do ar (T) e da correção da temperatura
balística (CTB), pode-se calcular a temperatura balística (TB) por meio da seguinte
fórmula:

TB = T + CTB (ºC)

(5) Exemplo de utilização do ábaco: (Fig 6-6)
- PA = 860 mbar
- T = 26,3ºC
- UR = 74%
- CTB = 3,4ºC

6-4



6-7

C 44-61

Fig 6-6. Exemplo de utilização do ábaco

6-4
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6-5. DETERMINAÇÃO DO AZIMUTE E VELOCIDADE DO VENTO BALÍSTICO

a. Para obtenção dos dados necessários à determinação do azimute e
velocidade do vento balístico, a guarnição realizará uma sondagem meteorológica
(detalhada no 2º volume - MEMENTO OPERACIONAL).

b. Determinação do azimute do vento
(1) Durante a sondagem, serão medidos os azimutes do EDT para o

refletor em cada uma das camadas atmosféricas e esses valores serão transcritos
na ficha de dados balísticos.

(2) No entanto este valor medido, que corresponde ao azimute EDT-
Refletor do balão, deverá ser alterado de 3200 para que se tenha o azimute refletor-
EDT, que vem a ser o azimute do vento, ou seja o ângulo formado entre a direção
do norte e a direção de onde o vento sopra.

c. Determinação da velocidade do vento balístico
(1) Usa-se o diagrama para determinação do vento balístico que se

encontra na ficha de dados balísticos. (Fig 6-7)
(2) Este diagrama‚ composto de três retas verticais:

(a) a da esquerda representa a distância em quilômetros e o sítio em
milésimos;

(b) a da direita representa o tempo de vôo em minutos e a velocidade
do vento em metros por segundos; e

(c) a central, sem graduação, serve como referência na utilização do
diagrama.

(3) Determina-se a velocidade do vento balístico da seguinte maneira:
(a) marcar, na linha vertical da esquerda, o valor da distância do

refletor na altura da camada atmosférica desejada (Ponto D);
(b) marcar, na linha vertical da direita, o tempo gasto pelo refletor para

atingir a camada (ponto T);
(c) unir os pontos por uma reta, determinando como ponto “I” a

interseção desta reta com a linha vertical central;
(d) marcar na reta da esquerda, o sítio medido para o refletor quando

o mesmo atingir a camada atmosférica (Ponto S);
(e) unir os pontos “S” e “I” com uma reta, prolongando-a até a linha

vertical da direita (Ponto V), onde será lido o valor da velocidade do vento para
aquela camada; e

(f) anotar o valor obtido na parte superior da ficha.
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Fig 6-7. Ficha de dados balísticos

EXEMPLO (Fig 6-8)

- Distância do refletor: .......................... 2,8 Km

- Tempo de vôo: ................................... 14 minutos

- Sítio: .................................................. 800'’’

- Velocidade do vento: ......................... 2,5 m/s
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Fig 6-8. Exemplo de determinação da velocidade do vento
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6-6. VALIDADE DOS DADOS METEOROLÓGICOS

a. Para condições atmosféricas normais, os dados meteorológicos levan-
tados serão válidos por um tempo de, no máximo quatro horas, num raio de 32 Km
em terreno plano ou 16 Km em terreno movimentado.

b. No entanto, haverá necessidade de se realizar novo levantamento
meteorológico quando houver:

(1) Uma mudança de posição do EDT.
(2) Variações bruscas nas condições atmosféricas.

6-7. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO DO MATERIAL

a. A precisão do levantamento ‚ função da precisão do equipamento usado,
e para que os dados obtidos mantenham-se dentro dos valores toleráveis, é
necessário que se tenha cuidados especiais na conservação e utilização dos
materiais.

b. Estes cuidados são:
(1) Barômetro: evitar quedas ou choques
(2) Termômetro Higroscópio:

(a) evitar quedas ou choques; e
(b) verificar se não existe falhas na coluna de mercúrio, caso exista,

substitui-lo por outro.
(3) Higrômetro:

(a) evitar quedas ou choques; e
(b) no caso do material estar guardado ou sendo empregado em local

muito seco, por mais de 2 semanas, deve-se fazer a recuperação do elemento de
medição (cabelo humano tratado):

- com um pano molhado, embrulhá-lo por 30 minutos;
- depois de este tempo, sem desembrulhá-lo totalmente, verificar

se o valor indicado é de 95%; e
- caso não seja, ainda sem desembrulhá-lo, agir no parafuso de

ajuste, situado na lateral do higrômetro, até que o valor indicado venha a ser 95%.

ARTIGO II

CÁLCULO DA VELOCIDADE INICIAL (Vo)

6-8. GENERALIDADES

a. A velocidade inicial, denominada de Vo, é a velocidade com que a granada
ultrapassa a boca do tubo.

b. No EDT FILA o valor de Vo é medido e introduzido automaticamente no
computador durante a realização do tiro, por meio da base de medida de Vo.

c. No entanto, para que a precisão do sistema seja a maior possível, antes
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do primeiro tiro, deve-se calcular a Vo da peça fria, em função da usura do tubo
e da temperatura da pólvora, já que para os três primeiros tiros, se nenhum valor
for introduzido, o computador fará os cálculos da precessão utilizando os valores
padrão. Uma diferença de 1% entre o valor da Vo real e da Vo considerada poderá
implicar numa diminuição de até 40% na probabilidade de impacto.

6-9. CÁLCULO INICIAL DA Vo

a. O cálculo é realizado pela soma de dois fatores, um referente a Vo
decorrente da usura do tubo (VoU), e outro decorrente da variação da Vo
decorrente da temperatura da pólvora (ÄVoT).

b. Vo decorrente da usura do tubo (VoU)
(1) O desgaste do tubo é diretamente proporcional ao total de tiros dados,

valor este que, pela sua importância deve ser obrigatoriamente, registrado no livro
do canhão.

(2) Segue-se o seguinte procedimento:
(a) Material 40 mm C70 Bofors: de posse dos números de tiros dados

por canhão, basta extrair da tabela dos valores da VoU (Anexo B) o valor
correspondente.

(b) Material 35 mm Oerlikon: de posse do número de tiros dados por
tubo, determina-se um valor médio para cada canhão. Com este valor se entra na
tabela dos valores da VoU.

(3) Caso o número de tiros não tenha correspondente nas tabelas, deve-
se entrar com o valor mais próximo do número de tiros dados.

(4) Depois de determinados os valores da VoU referentes a cada canhão,
os mesmos deverão ser transcritos na parte inferior da ficha de dados balísticos.
(Fig 6-7)

c. Variação de Vo decorrente da temperatura da pólvora ( ÄVoT)
(1) Considera-se a temperatura da pólvora como sendo a temperatura de

dentro do estojo da munição, que não é necessariamente a do ambiente. Para
medi-la usa-se um estojo especial inerte, com um termômetro em seu interior.
Este estojo é empaiolado junto com a munição a ser usada, obtendo-se deste
modo um valor preciso. Caso não disponha de um estojo inerte, usa-se um
termômetro colocado junto à munição a ser usada, obtendo-se um valor aproxi-
mado, porém aceitável.

(2) De posse da temperatura da pólvora, procura-se na tabela ÄVoT (Mat.
40 mm / Mat. 35 mm - Anexo C) a variação referente àquele valor e transcreve-
se para a ficha de dados balísticos.

d. Depois de determinado os valores da VoU e ÄVoT calcula-se o valor inicial
de Vo por intermédio da fórmula:

V
0
 = V

0
U + ÄV

0
T(m/s)
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e. O valor calculado para cada canhão deverá ser introduzido no EDT, e será
usado como valor inicial até que o equipamento de medição de Vo possa
determinar, por meio do tiro, o valor real.

f. Se no espaço de tempo compreendido entre os cálculos e o tiro, houver
alteração na temperatura da pólvora, o cálculo deverá ser refeito, objetivando a
maior precisão do tiro.

ARTIGO III

PREPARO DO BALÃO E DO REFLETOR

6-10. PREPARO DO BALÃO (Fig 6-9)

a. Deitar o cilindro de gás (hélio ou hidrogênio) e desatarraxar a cobertura.
Certificar-se de que a válvula do cilindro está firmemente atarraxada e remover o
protetor da rosca de adaptação (1):

b. Atarraxar na rosca de adaptação (3) a válvula de redução de pressão (2):

c. Conectar o gargalo de um balão de 30 g no soquete de enchimento (4)
e abrir um pouco a válvula do cilindro (5) e depois a válvula de redução de pressão
(2). Encher o balão até que fique com 60cm de diâmetro (6):

d. Fechar a válvula de redução de pressão (2) e a seguir a válvula do cilindro
(5), amarrar o gargalo do balão com um barbante de 2 m de comprimento e retirá-
lo do soquete (7):

e. Abrir a válvula de redução de pressão, atarraxar o protetor da rosca de
adaptação e recolocar a cobertura do cilindro;

f. O preparo do balão é responsabilidade do D3.

NOTA: Deve ser exigida com severidade a proibição de “não fumar” num raio de
5 m em torno do cilindro e 2 m em torno do balão inflado.
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Fig 6-9. Preparo do balão

6-11. PREPARO DO REFLETOR (Fig 6-10)

a. cortar três folhas quadradas de papel alumínio com 20 cm de lado e
marcá-las conforme (1):

b. cortar a metade da diagonal de uma folha, como em (2):

c. corta a outra folha, como em (3):

d. cortar a última folha como em (4):

e. unir as partes, como em (5):
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f. depois de montado (6) colar as partes com fita adesiva (7) e prendê-lo na
extremidade do barbante do balão, tendo o cuidado de evitar o choque entre
ambos, pois poderá causar a explosão do balão:

g. o preparo do refletor é responsabilidade do D4.

Fig 6-10. Preparo do refletor
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CAPÍTULO 7

MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO

ARTIGO I

MEDIDAS PREVENTIVAS

7-1. MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO DO FILA.

a. É aquela de natureza preventiva, executada pela própria guarnição do
EDT.

b. O material normalmente utilizado nessa manutenção consiste de: panos
de limpeza ou estopa, sabão neutro, pincel, talco industrial, glicerina, vaselina,
graxas e óleos lubrificantes, benzina ou tetracloreto de carbono, lixa fina.

7-2. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO

a. Limpeza geral da parte externa
(1) A parte externa do EDT deverá ser limpa com um pano ou estopa

úmida, podendo ser usada uma solução fraca de sabão neutro para a retirada de
resíduos oleosos. Nos casos críticos, deve-se usar panos umedecidos em
benzina para retirada de tais resíduos.

(2) As antenas dos radares só podem ser limpas com pano úmido. Nos
casos críticos, usar sabão neutro.

(3) Apenas na parte inferior do chassi do EDT e nas rodas pode ser
utilizado um jato de água, com pouca pressão, para a limpeza.

(4) O jato de água de pouca pressão pode ser usado para limpeza da parte
externa, desde que o RA esteja recolhido (posição de marcha) e que todas as
aberturas de entrada e saída de ar estejam bem vedadas (incluindo a do radar K).
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b. Limpeza da cabina
(1) É proibido usar água na limpeza da cabina, podendo apenas ser

empregados panos ligeiramente umedecidos para a remoção dos resíduos. Nos
casos críticos, deve-se usar panos umedecidos numa solução fraca de sabão
neutro ou em benzina.

(2) A retirada da poeira poderá ser feita por aspiração de ar ou por
intermédio de panos limpos e secos.

c. Pneumáticos
(1) Inspecionar quanto ao estado de conservação do pneu.
(2) Calibrá-los com 75 lb/pol.
(3) Limpá-los com água e sabão neutro, e, após secos, passar uma fina

camada de glicerina, para conservação nas partes de borracha.

d. Sistema de freios
(1) Inspecionar as mangueiras de ar, verificando o estado geral, as

conexões e a existência de vazamento. Após uso, limpá-las com água e sabão
neutro e, após secas, passar uma fina camada de talco industrial nas partes de
borracha, para conservação.

(2) Drenar o reservatório de ar comprimido, agindo na válvula de drena-
gem, retirando a água acumulada no seu interior durante o uso do freio. (Fig 7-1)

Fig 7-1. Manutenção do sistema de freios

e. Sistema de sinalização
(1) Verificar o funcionamento das luzes de sinalização. No caso de

alguma das lâmpadas estar queimada, soltar os parafusos que prendem a lente
da lanterna, substituindo-a.

(2) Inspecionar o cabo de sinalização, verificando o estado geral e os
pinos de contato nas extremidades. Após uso, limpá-lo com água e sabão neutro
e, após seco, passar uma fina camada de talco industrial nas partes de borracha.

f. Lâmpadas e fusíveis
(1) Se nos testes iniciais ou durante a operação for constatada a queima

de uma ou mais lâmpadas da mesa de operação, será realizado o seguinte
procedimento para a troca:

(a) desligar o equipamento;
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(b) utilizando a chave especial, chamada de saca-tecla, retirar a tecla
do painel;

(c) desconectar a lâmpada queimada, substituindo-a por outra
retirada da caixa de manutenção esquerda; e

(d) recolocar a tecla.
(2) Na queima dos fusíveis o procedimento para a troca será o seguinte:

(a) desligar o equipamento;
(b) desatarraxar a tampa plástica protetora e retirar o fusível,

substituindo-o por outro de mesma amperagem; e
(c) ligar o equipamento.

OBSERVAÇÃO: Se, depois de ligado, o fusível tornar a queimar, desligar
o EDT e acionar a equipe de manutenção de 2º escalão.

g. Grupo gerador
(1) Verificar o nível de óleo do motor: (Fig 7-2)

(a) colocar o gerador na horizontal, e se tiver sido recém desligado,
aguardar alguns minutos para que o óleo em circulação desça para o cárter;

(b) retirar a vareta de medição e limpá-la com um pano ou estopa;
(c) recolocar completamente e verificar o nível do óleo, que deverá

estar entre as marcas MIN E MAX, cuja diferença de nível eqüivale a um litro de
óleo; e

(d) se estiver abaixo de MIN soltar a tampa do bocal de reabasteci-
mento do óleo e completar o óleo.

(2) Inspecionar o nível de eletrólito da bateria, retirando os bujões dos
elementos, e verificando se está de 10 a 15 mm acima da borda da placa. Caso
não esteja, completar o nível dos elementos com água destilada.

(3) Limpar os terminais das baterias e colocar uma camada de vaselina
para evitar a oxidação.

(4) Inspecionar o reservatório de combustível do gerador e os camburões
reserva quanto a vazamento e estado geral.

(5) Inspecionar o cabo de energia GG/EDT, verificando o estado geral e
os pinos de contato nas extremidades. Após uso, limpá-lo com água e sabão
neutro e, após seco, passar uma fina camada de talco industrial nas partes de
borracha.

Fig 7-2. Verificação do nível do óleo do motor
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h. Partes óticas

(1) Inspecionar as lentes do telêmetro laser, câmera de TV e equipamento
do infravermelho, verificando a existência de danos, tais como trincas, arranhões
ou quebra.

(2) Para a limpeza, usar um pano de linho ou camurça e um pincel de pêlo
de camelo. Nos casos críticos, usar líquido para a limpeza de lentes, mas com
assistência do 2º escalão.

(3) Em qualquer situação, evitar colocar a mão diretamente nas lentes,
para não engordurá-las.

i. Sistema hidráulico
(1) Verificar o nível de óleo do sistema hidráulico (Fig 7-3)

(a) colocar o EDT em posição de marcha e nivelado;
(b) abrir a tampa de acesso ao broco hidráulico;
(c) drenar o óleo dos acumuladores por meio das válvulas de

drenagem; e
(d) retirar a vareta de verificação de nível de óleo. O nível deve estar

entre duas marcas nelas existente. Caso não esteja, informar a equipe de
manutenção de 2º escalão para realizar o recompletamento.

(2) Verificação da precisão do indicador de nível de grosseiro (Fig 7-4)
(a) acionar o nivelamento automático do EDT; e
(b) verificar se a bolha de ar do indicador de nível de grosseiro

encontra-se dentro do círculo. Caso não esteja, informar à equipe de 2º escalão
para realizar a ajustagem.

Fig 7-3. Verificação do nível do óleo hidráulico

7-2
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Fig 7-4. Verificação da precisão do indicador de nível grosseiro.

j. Verificar os cartuchos de sílica-gel. Se apresentarem coloração rosa,
informar a equipe de manutenção do 2º escalão para que realize a troca ou a
recuperação.

k. Lubrificação - A lubrificação do EDT é atividade de manutenção do 2º
escalão, com sua periodicidade prevista na sua carta guia de lubrificação.

l. São também enquadradas como atividade de manutenção preventiva de
1º escalão:

(1) inspeção geral do EDT antes a após a operação, registrando e
informando as alterações ocorridas, ou que não tenham sido sanadas, para
acionamento de equipamento;

(2) a utilização correta do equipamento, que diminuiu a ocorrência de
panes na operação; e

(3) a verificação da carga do extintor de incêndio por meio do manômetro
indicador da pressão interna. Se estiver fora da faixa aceitável, recolher o extintor
para recarga. A validade prevista para cada carga é de 2 (dois) anos.

m. É dever da guarnição do EDT preencher e manter atualizados os livros
- registros do EDT e do grupo gerador.

7-3. MANUTENÇÃO DE 2º ESCALÃO PARA O EDT FILA

a. A realização da manutenção de 2º escalão é de responsabilidade do
pessoal especializado que compõe a equipe de manutenção do grupo, cabendo
a ela o planejamento e a execução de tais atividades, sendo auxiliada pela
guarnição do EDT no que for necessário.

b. As atividades de manutenção de 2º escalão não são objeto de estudo
deste manual, constando de documentação específica.
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ARTIGO II

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

7-4. PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

a. Para o planejamento e coordenação da execução das atividades de
manutenção de 1º escalão é empregada a ficha de manutenção preventiva.

b. Ficha de manutenção preventiva (Fig 7-5)
(1) É o instrumento pelo qual a guarnição do EDT planeja e executa a

manutenção sob a sua responsabilidade.
(2) É feita para cada mês, e compõe-se basicamente de:

(a) um cabeçalho para a identificação do equipamento;
(b) uma coluna à esquerda, com as atividades de manutenção; e
(c) uma parte quadriculada, para o registro diário de manutenção

planejada e a executada.
(3) O seu preenchimento obedece às seguintes normas:

(a) preencher o cabeçalho, individualizando a ficha para cada EDT;
(b) anular com um traço vertical os sábados, domingos feriados; e
(c) lançar a lápis, na data em que será realizada a manutenção, um

dos seguintes símbolos:
- I - Inspecionar
- L - Limpar
- Lu - Lubrificar
- X - Manutenção de Esc Sp.

(d) à medida que a manutenção prevista for sendo realizada, os
símbolos deverão ser recobertos com tinta.

EXEMPLO: Ficha de Manutenção Preventiva preenchida (Fig 7-6).
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Fig 7-5. Ficha de Manutenção Preventiva

7-4



C 44-61

7-8

Fig 7-6. Exemplo de preenchimento da Ficha de Manutenção Preventiva
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ARTIGO III

PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS

7-5. PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS

a. Partida do grupo gerador
(1) Partida do GG com bateria externa - Se a bateria do GG necessita de

recarga ou está danificada, pode-se dar partida no GG com uma bateria externa
compatível (por exemplo, a bateria do veículo do rebocado). Para tanto, executar
os procedimentos a seguir.

(a) certificar- se de que a chave da bateria está inoperante (alavanca
solta);

(b) remover o capô do GG;
(c) retirar a tampa da bateria;
(d) conectar o pólo positivo da bateria do GG com o pólo positivo da

bateria externa;
(e) conectar o parafuso do distribuidor, ou a carcaça, com o pólo

negativo da bateria externa;
(f) se possível manter o motor do veículo rebocado em funcionamento,

a fim de que a bateria do mesmo se descarregue mais lentamente;
(g) dar partida no GG, conforme instruções anteriores de operação;
(h) remover os cabos de interligação bateria externa/bateria GG; e
(i) inserir a alavanca da chave da bateria e girá-la no sentido horário

(chave de bateria ligada) e deixar o motor operando por aproximadamente 15
minutos.

(2) Partida do GG com manivela - Para dar partida no GG com a manivela
de partida, efetuar os procedimentos a seguir:

(a) ligar a chave da bateria;
(b) inserir a manivela de partida (guardada na parte traseira do EDT)

no seu respectivo soquete (abaixo da entrada de ar puro do GG) e engatá-la;
(c) certificar-se de que a manivela está corretamente fixada e girá-la

uma ou duas vezes. Se uma resistência irregular e forte é notada, isto indica que
a manivela está adequadamente engatada;

(d) posicionar a chave geral do motor em LIG e ajustar as alavancas
de controle do AFOGADOR e ACELERADOR conforme instruções anteriores de
operação; e

(e) girar a manivela de partida vigorosamente até que o motor funcione
suavemente.

b. Operação manual do sistema hidráulico - Se o sistema hidráulico e/
ou o GG estiverem danificados, o sistema hidráulico poderá ser operado manual-
mente, por meio de uma bomba manual.

(1) Preparação da bomba manual
(a) abrir a tampa articulada com a inscrição BOMBA MANUAL, na

parede traseira do EDT, a fim de se obter acesso à bomba manual; e
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(b) inserir a alavanca da bomba manual (guardada no compartimento
acima do GG) corretamente e iniciar o bombeamento.

(2) Nivelamento grosseiro e retração dos cilindros de nivelamento -
Proceder ao nivelamento ou retração dos cilindros de nivelamento conforme
instruções anteriores de operação (operação manual).

(3) Procedimento para elevar ou abaixar o RA manualmente - As válvulas
de controle do RA (elevar ou abaixar) podem ser operadas manualmente. Para
tanto, efetuar os procedimentos a seguir:

(a) abrir a tampa articulada abaixo do painel de controle direito, caixa
de distribuição central, a fim de se obter acesso às válvulas de controle;

(b) para elevar o RA, pressionar a válvula LEVANTAR RA; e
(c) para abaixar o RA, pressionar a válvula ABAIXAR RA.

ATENÇÃO - Quando as válvulas LEVANTAR RA/ABAIXAR RA são
operadas manualmente, os circuitos de segurança do RA estão inoperantes e as
condições de segurança devem ser cuidadosamente verificadas pelo próprio
operador. O controle manual deve ser realizado somente quando a bomba
hidráulica elétrica está realmente desligada.

c. Operação manual de nivelamento preciso - Se o indicador COND
EQP - FORA DE NÍVEL (no painel de supervisão) está aceso e permanece nesta
condição com a chave de alavanca NIV-AUTO /DESL/MANUAL (painel de controle
superior) na posição AUTO ou MANUAL ou, ainda, se a falha operacional impede
o nivelamento automático, utilizar o nível de bolha situado no bloco superior do RA
a fim de efetuar o nivelamento preciso do EDT. Um segundo operador é necessário
para atuar nas alavancas das válvulas de nivelamento (bloco de controle hidráu-
lico); a chave NIV deve ser mantida em DESL. Nesta condição, o nivelamento
preciso deve ser freqüentemente verificado.

d. Orientação com ótica de referência - No caso de falha do sistema de
TV, usar a ótica de referência para orientação do EDT como segue:

(1) retirar a ótica de referência da caixa lateral esquerda externa;
(2) posicionar a chave de segurança RA para DESL;
(3) montar a ótica de referência na superfície de referência acima da

câmara de TV;
(4) enquanto a visualização é efetuada, girar o RA manualmente;
(5) ajustar o foco da ótica de referência;
(6) ao se visualizar um ponto com distância menor que 200 m (aproxima-

damente), considerar a seguinte paralaxe entre a ótica da TV e a ótica de
referência:

(a) para cima - 18,2 cm; e
(b) para a esquerda - 11,4 cm.

(7) após a orientação, desmontar e guardar a ótica de referência; e
(8) posicionar a chave de segurança RA em LIG.
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e. Orientação do AOA sem TV
(1) Armazenar (no computador) um ponto de referência, com auxílio da

ótica de referência (ver procedimento anterior):
(2) Ler o ângulo DIREÇÃO PARA O PONTO DE REFERÊNCIA (no painel

de indicação do computador):
(3) Posicionar a chave rotativa RA (no painel de controle RA/TV) em

“ORIENT AOA PR”:
(4) Ordenar ao operador do AOA: “Visar o Ponto de Referência”:
(5) Girar o controle “ORIENT AOA” até que o indicador de direção (bloco

inferior do RA) indique o ângulo DIREÇÃO PARA PONTO DE REFERÊNCIA:
(6) Posicionar a chave rotativa “RA” em “NORMAL”:
(7) Informar ao operador do AOA: “Orientação AOA Terminada”.

ARTIGO IV

MEDIDAS CORRETIVAS

7-6. PROCEDIMENTOS EM CASO DE PANE

a. No caso de falhas, deve-se primeiramente tentar reparar o defeito
apresentado (por meio das rotinas deste item descritas a seguir). Caso não se
obtenha sucesso, a falha ocorrida deve ser localizada e identificada tanto quanto
possível (por meio dos indicadores ou do teste rápido); a seguir, a turma de
manutenção de 2º escalão deve ser solicitada.

b. Indicadores de falha do GG
(1) Indicador PRESSÃO ÓLEO aceso (GG desliga automaticamente) -

Nesta condição, o nível de óleo deve ser verificado.
(2) Indicador TEMPERATURA ÓLEO aceso - Verificar se o GG foi

corretamente preparado e se o sistema de refrigeração está em boas condições
operacionais.

(3) Indicador GERADOR aceso - Verificar se os disjuntores REDE A 400
Hz e REDE B 400 Hz estão armados e se a chave de alavanca ENERGIA 400 Hz
está ligada.

(4) Indicador COMBUSTÍVEL aceso:
(a) verificar se o tanque de combustível suplementar está cheio. Fixar

o tanque suplementar (cheio) e atuar momentaneamente na chave REAB,
ligando-a;

(b) certificar-se de que o disjuntor REAB AUTO está armado; e
(c) se o dispositivo de reabastecimento não opera, reabastecer

manualmente o tanque, utilizando o bocal de abastecimento de combustível
guardado no compartimento de acessórios do grupo gerador (no EDT).

(5) Indicador MONITOR AUTO acende - Verificar se a chave geral do
motor está na posição PARTIDA.

(6) Indicador CARGA aceso - Verificar a correia em V.

NOTA - Quando um dos indicadores TEMPERATURA ÓLEO, COMBUS-
TÍVEL, MONITOR AUTO e CARGA estão acesos, o indicador PANE DE
ALIMENTAÇÃO - GG acende no painel de supervisão.
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c. Falhas indicadas pelos “leds” do painel de controle superior:
(1) Indicadores REDE A ou REDE B apagados:

(a) verificar se o GG está corretamente conectado e ligado e também
se o indicador GERADOR (do GG) está apagado; e

(b) verificar se os disjuntores REDE A 400 Hz e REDE B 400 Hz (no
GG) estão armados.

(2) Indicadores 5,1 Vcc e VREF apagados - Verificar o fusível F43 e
substituí-lo no caso de falha.

(3) Indicador 26,5 Vcc apagado - Verificar os fusíveis F61, F62 e F63 e
substituí-los no caso de falha.

d. Indicadores de falha do painel de supervisão dos subsistemas:
(1) Indicador PANE SIST RADAR aceso:

(a) mudar a freqüência do radar por meio da chave FREQÜÊNCIA no
painel de comando de tiro/indicadores; se o indicador de pane apagar, bloquear
a freqüência anterior por meio da matriz de lâmpadas;

(b) verificar se as tampas articuladas dos filtros de ar estão abertas
(nas laterais traseira do EDT);

(c) verificar os fusíveis F4, F5, F6, F22, F23, F24, F37, F38, F39, F66
(painel de controle superior), e no caso de falha, substituir o fusível defeituoso; e

(d) verificar se os disjuntores FS1 a FS4 estão armados (painel de
disjuntores na caixa de distribuição central).

(2) Indicador PANE CIRC DIG FORA TEMP aceso:
(a) verificar os fusíveis F25, F26, F27, e no caso de falha, substituir

o fusível defeituoso; e
(b) verificar se o filtro de ar (para ventilação externa) da mesa de

operação está limpo.
(3) Indicador PANE - CÂMERA FORA TEMP aceso - Verificar se o tempo

de pré-aquecimento foi suficiente.
(4) Indicador PANE - IFF aceso:

(a) verificar se a chave principal do EDT (painel de controle direito)
está na posição OPERAÇÃO;

(b) verificar se o eixo de inclinação do RA está travado;
(c) verificar o fusível F67 (painel de controle superior) e, no caso de

falha, substituí-lo; e
(d) verificar se o “led” PANE (painel de controle e indicadores, unidade

de controle do IFF) está aceso.
(5) Indicadores PANE - SIST HIDR aceso:

(a) verificar os fusíveis F16, F17, F18 (painel de controle superior) e,
no caso de falha, substituir o fusível defeituoso; e

(b) se a indicação de pane persistir o sistema hidráulico poderá ser
operado manualmente.

(6) Indicador PANE - LASER aceso:
(a) verificar os fusíveis F1, F2, F3 (painel de controle superior) e, no

caso de falhas, substituir o fusível defeituoso; e
(b) verificar se o disjuntor FS8, localizado na caixa de distribuição

(bloco superior do RA), está armado.
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(7) Indicador PANE DE ALIMENTAÇÃO CIRCUITO DIGITAL aceso:
(a) certificar-se de que a chave rotativa RADAR DE BUSCA, no painel

de controle do PPI/RADAR DE BUISCA/EDRB, não está na posição REINIC
CPTD;

(b) verificar se o eixo de inclinação do RA está travado;
(c) verificar os fusíveis F13, F14 e F15 (painel de controle superior) e,

no caso de falha, substituir o fusível danificado; e
(d) se a indicação de pane persistir, o modo auxiliar de “busca sem

computador” poderá ser executado.
(8) Indicador PANE DE ALIMENTAÇÃO - PPI aceso:

(a) verificar se a chave principal do EDT (painel de controle direito)
está em OPERAÇÃO;

(b) verificar se o eixo de inclinação do RA está travado; e
(c) verificar os fusíveis F19, F20 e F21 (painel de controle superior) e,

no caso de falha, substituir o fusível defeituoso.
(9) Indicador PANE DE ALIMENTAÇÃO - RA aceso - Verificar os fusíveis

F1, F2, F3 (painel de controle superior) e, no caso de falha, substituir o fusível
defeituoso.

(10) Indicador PANE DE ALIMENTAÇÃO - TV/IFV aceso:
(a) verificar se a chave principal (painel de controle direito) está na

posição OPERAÇÃO;
(b) verificar se o eixo de inclinação do RA está travado;
(c) verificar os fusíveis F1, F7, F8 e F9 (painel de controle superior)

e, no caso de falha, substituir o fusível defeituoso;
(d) verificar se o disjuntor FS8, localizado na caixa de distribuição do

bloco superior do RA, está armado.
(11) Indicador PANE DE ALIMENTAÇÃO - GG aceso - Verificar os

indicadores de falha do GG.
(12) Indicador PANE DE ALIMENTAÇÃO - CIRC AUX aceso - Verificar o

fusível F43 (painel de controle superior) e, no caso de falha, substituí-lo.
(13) Indicador VERIFICAÇÃO - RADAR I aceso:

(a) verificar se a chave RADAR DE ACOMP I - POTÊNCIA (no painel
de controle de TESTE/RADAR DE ACOMP I) está na posição AUTO;

(b) certificar-se de que a chave de alavanca COMP VENTO LIGADO/
ACOMP BALÃO (no painel de controle de TESTE/RADAR DE ACOMP I) está na
posição ACOMP BALÃO; e

(c) verificar se a chave rotativa RADAR DE BUSCA do painel de
controle do PPI/RADAR DE BUSCA/EDRB está na posição NORMAL.

(14) Indicador VERIFICAÇÃO - CPTD EM PANE aceso (quando o
computador apresenta pane, parando de operar, uma bateria auxiliar entra em
funcionamento, a fim de proteger os registros da memória principal RAM) -
Verificar se o indicador PANE DE ALIMENTAÇÃO - CIRCUITO DI-GITAL está
aceso.

(15) Indicador VERIFICAÇÃO - RA aceso - Verificar se a chave rotativa
RA (no painel de controle RA/TV), está na posição NORMAL.

(16) Indicador VERIFICAÇÃO -CPTD aceso:
(a) verificar se a chave rotativa TESTE (no painel de controle de

7-6



C 44-61

7-14

TESTE/RADAR DE ACOMP I) está na posição NORMAL; e
(b) certificar-se de que o programa de combate foi (automaticamente)

carregado no computador.
(17) Indicador VERIFICAÇÃO EDRB aceso - Verificar se a chave rotativa

EDRB (no painel de controle do PPI/RADAR DE BUSCA/EDRB) está na posição
NORMAL.

(18) Indicador VERIFICAÇÃO - TESTE - Se durante a operação normal
este indicador acender ou piscar, isto indica que o teste rápido deve ser realizado:

(a) este indicador acende:
1) se o conteúdo da memória protegida foi parcialmente destruído;
2) se o computador não concluiu uma operação de computação

no tempo preestabelecido;
3) se o EDRB não puder fazer uma avaliação definida da ameaça

(EDRB sobrecarregado); e
4) se o computador detectar valores incorretos provenientes do

codificador.
(b) este indicador pisca:

1) se a transmissão de dados para os canhões for interrompida; e
2) se um valor incorreto de Vo foi medido no canhão - Após o teste

rápido, a indicação de falha é apresentada no mostrador numérico, em forma
codificada (para determinar o erro, consultar a tabela 7-1 deste capítulo).

(19) Indicador COND EQUIP - FORA DE NÍVEL aceso - Repetir os
procedimentos de nivelamento grosseiro do EDT e posicionar a chave NIV em
AUTO (painel de controle superior).

(20) Indicador COND EQUIP - SISTEMA aceso:
(a) verificar se as chaves INTERCOM, TWT, OPT, IFF, K, MOV DIRE,

MOV ELV, MOV BUSCA e LASER estão ligadas (painel de controle superior); e
(b) verificar se a chave rotativa EDRB está em uma das seguintes

posições: MÁSCARA, ESCREVE, APAGA ou APAGA TUDO.
(21) Indicador COND EQUIP - RADAR NÃO PRONTO aceso - Os radares

estão em um programa de comutação (aquecimento). Aguardar 5 minutos.
(22) Indicador COND EQUIP - HOMEM NO TETO aceso - Verificar se a

chave de segurança RA está na posição LIG.
(23) Indicador COND EQUIP - TRAVA RA aceso - Verificar se o RA está

travado (trava do eixo ELV RA na POSIÇÃO OPERAÇÃO).
(24) Indicador COND EQUIP - PRESSÃO SIST HIDR aceso - Verificar se

o acumulador de pressão hidráulica (de inclinação) está suficientemente carrega-
do; o indicador deve estar apagado (no painel de controle esquerdo). Se negativo,
pressionar o botão ELEVAR RA (painel de controle direito) até que o acumulador
de pressão esteja completo e o indicador apagado.

e. RA não gira em direção e sítio:
(1) Certificar-se de que as indicações do painel de supervisão dos

subsistemas relacionadas a seguir estão apagadas:
(a) PANE DE ALIMENTAÇÃO - RA - Se negativo, inspecionar os

disjuntores da caixa de distribuição - bloco superior do RA;
(b) COND EQUIP - SISTEMA - Se negativo, verificar as chaves de

alimentação do painel de controle superior;
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(c) COND EQUIP - HOMEM NO TETO - Se negativo, verificar a chave
de segurança RA na traseira do EDT; e

(d) VERIFICAÇÃO - RA - Se negativo, verificar se a chave rotativa RA
está na posição NORMAL (no painel de controle RA/TV).

(2) Verificar se o RA está destravado;
(3) Abrir a parede lateral direita do EDT e verificar se os disjuntores do

RA FS1 (de acionamento de direção), e FS2 (de acionamento de sítio) estão
armados; e

(4) Inspecionar os fusíveis F29, F30, F31 a F33, F35, F36, F41, F42 e F64
no painel de controle direito. Se necessário, substituir o fusível defeituoso.

f. Pane em uma freqüência do radar I
(1) Repetir os procedimentos de ajuste da taxa de falso alarme:
(2) Verificar o ajuste da sensibilidade do receptor:
(3) Verificar o ajuste da compensação do vento:
(4) Verificar o ajuste do brilho no PPI: e
(5) Se a pane persistir, bloquear a freqüência correspondente por meio da

matriz de lâmpadas.

g. Indicadores de pane do IFF - “Led” PANE que acende quando um
circuito detector de falhas, embutido na unidade de controle, entra em operação.

h. Pane no sistema de ventilação e ar condicionado
(1) Verificar se o disjuntor FS2 localizado no painel de disjuntores está

armado:
(2) Verificar o fusível F70 localizado no painel de controle superior; se

necessário, substituí-lo: e

(3) Verificar se as saídas/entradas de ar estão abertas.

i. Substituição de pneus
(1) Desmontar o pneu danificado como segue:

(a) se a troca de pneus for efetuada no eixo traseiro, remover
primeiramente a mangueira de ar que liga a válvula à roda interna, desconectar as
mangueiras de ar das válvulas (Fig 7-7) e remover a porca da roda, retirando o
flange;

(b) afrouxar todas as seis porcas da roda (máxima ½ giro), utilizando
a chave de roda guardada no compartimento do chassi do freio;

(c) se as porcas estiverem muito apertadas, utilizar a barra de tração
do GG;

(d) utilizando o sistema hidráulico, elevar o EDT do chão;
(e) soltar as porcas da roda, removendo primeiramente a placa de

trava antes de liberá-la completamente;
(f) retirar o pneu (com roda); e
(g) quando a troca é do pneu interno do eixo traseiro, remover

primeiramente o anel intermediário (Fig 7-9) e então retirar o pneu interno.
(2) Montar o pneu sobressalente como segue:

(a) retirar o pneu (com roda) do seu suporte de montagem;
(b) limpar as superfícies de encosto (a parte interna do pneu e a parte
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externa central da roda);
(c) se a montagem é no eixo traseiro, efetuar os procedimentos:

1) encaixar a roda interna, com a válvula central entre as duas
cabeças do raio;

2) montar o anel intermediário (as orelhas devem ser passadas
entre as duas cabeças do raio, próximas à válvula da roda interna);

3) montar a roda externa (com a válvula em oposição à válvula da
roda interna); e

4) fixar a mangueira de ar à válvula da roda interna.
(d) se a montagem é no eixo dianteiro, montar a roda, com válvula

central entre as duas cabeças do raio; e
(e) montar as placas de trava (superior e inferior) e apertar as porcas

gradativamente (¼ a ½ giro por vez) e consecutivamente. As porcas devem ser
apertadas com um torque de 230 Nm a 270 Nm.

ATENÇÃO - Não apertar as porcas diagonalmente.

(f) durante a utilização do reboque, reapertar todas as porcas pelo
menos a cada 100 Km.

Fig 7-7. Substituição de pneus (eixo traseiro)

7-7. LISTA DE ERROS DO TESTE RÁPIDO

a. O teste rápido se inicia quando o botão TESTE RÁPIDO-LIG é pressio-
nado, e dura aproximadamente 60 segundos.

b. Este teste é executado de modo totalmente automático, sem interferên-
cia do operador.

c. Se após a execução deste teste, o botão TESTE RÁPIDO piscar
juntamente com o indicador VERIFICAÇÃO-TESTE (no painel de supervisão),
isso indica que há falha na conexão dos canhões; porém, quando o botão TESTE
RÁPIDO piscar e o indicador VERIFICAÇÃO-TESTE permanecer aceso, isso

VÁLVULA PNEU INTERNO
TRASEIRO

FLANGE

VÁLVULA PNEU
EXTERNO TRASEIRO

MANGEIRA DE AR

ANEL INTERMEDIÁRIO
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indica que há falha no EDT FILA. O número do erro detectado é indicado no
mostrador numérico do painel de indicação com quatro dígitos; e para obter este
número, basta selecionar a célula NR DO ERRO DO TESTE RÁPIDO (na matriz
de lâmpadas, com máscara do programa de combate), pressionar o botão E/S até
que a indicação 000000 seja apresentada no mostrador numérico. Anotar os erros.

d. A tabela 7-1 apresenta a lista de erros do teste rápido; e quando um
número de erro for detectado, deverá ser executado o teste funcional correspon-
dente.

NOTA - Os dois primeiros dígitos dos números do erro, apresentados na
tabela 7-1, indicam o subsistema do EDT-FILA que apresentou falha, sendo:

09 - Sistema de computador;
10 - RA;
11 - Sistema de radar (banda I);
13 - Sistema optrônico;
14 - Sistema de transmissão de dados;
18 - Sistema EDRB;
20 - Telêmetro LASER; e
21 - Radar de banda K.

ORREODrN ORREODOÃÇIRCSED

0090 odíurtsediofadigetorpairómemadodúetnoC

1090 )sm04(1levínamargorpedagracerboS

2090 )sm042(2levínamargorpedagracerboS

3090 )BRDE(FlevínamargorpedagracerboS

2490 osoutiefed)VI,5(oãsnetedetsetuoocigólanaetsetodacinôrtelE

3490 adagerracsedMARavreserairetaB

7790 osoutiefedD/ArosrevnoC

2001 sodilávoãsoãnrodacifidocolepsodatneserpaserolaV

1201 aicnârelotadarofoãçaveleeetumizaedsoivseD

1201 aicnârelotadarofoãçaveleeetumizaedsoivseD

2201 aicnârelotedarofARodohnepmeseD

0011 aicnârelotedarofradarodoãçatnemilaedoãsneT

0111 otiefedmocsodomedelortnoC

5111 otiefedmocaicnâtsidmeoãçarolpxeedametsiS

1211 osoutiefedoãçisiuqaeacsubedrodassecorP
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ORREODrN ORREODOÃÇIRCSED

5611 levíssopéoãnetsetedlanisodoãçisiuqA

7611 levíssopéoãnetsetedlanisodotnemahnapmocA

0711 levíssopéoãn"remmaj"edotnemahnapmoca/oãçisiuqA

1711 aicnârelotedarofetumizaedorreedoãsneT

2711 aicnârelotedarofoãçaveleedorreedoãsneT

0811 asoutiefed"remmaj"edoãçisiuqA

1811 osoutiefed"remmaj"edotnemahnapmocA

2911 aicnârelotadarofaicnâtsidedorreedoãsneT

0031
acnavalaedevahcaesracifirev(otnorpoãnocinôrtpoametsiS

)roirepusleniaponadagilátseTPO

2431 osoutiefedDA/ADoãssimsnartedrosrevnoC

8631 1etsetomocVTropotnemahnapmocalevíssopmI

9631 2etsetomocVTropotnemahnapmocalevíssopmI

0731 asoutiefedetsartnocedoãçinifeD

2731 orremocVTropotnemahnapmocA

3731 asoutiefedVTedairómeM

0041 sosoutiefedsodadedoãssimsnartedonroteredotiucriC

1941 1oãhnacodoVadoãssimsnartanorrE

2941 2oãhnacodoVadoãssimsnartanorrE

3941 3oãhnacodoVadoãssimsnartanorrE

5081 otiefedmocAReacsubedanetnaadseralugnaserosneS

6081 etnardauqodoãçagorretnianorrE

0181 BRDEarapITMoedívedaicnêrefsnartedotiucriconorrE

2281 adagerracsedrodarapesodairetaB

5281 etnetsixeniuoodarreovlaedodaD

5381 asoutiefedFFIoãçalerroC

0002 orremocRESALodetseT

5012 orremocKradarodonretnietseT

0112 etnetsixeniKradarodoãsneerpaedoãssimreP

Tabela 7-1. Lista de erros do teste rápido
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7-8. IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO

a. Toda atividade de manutenção é de vital importância para o bom
funcionamento do equipamento.

b. O correto cumprimento das normas e atividades de manutenção previstas
não só irão contribuir para o aumento da vida útil do material, como também
garantir a sua disponibilidade e confiabilidade.

c. Ressalta-se que não é permitido ao escalão subordinado realizar a
manutenção devida ao Esc Sp, bem como a realização de tais atividades por
elementos não especializados em cursos ou estágios ministrados pelos órgãos
competentes.

ARTIGO V

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

7-9. GENERALIDADES

a.O EDT FILA pode ser transportado por rodovias, ferrovias, meios aéreos
e navais. Para tanto devem ser tomadas algumas precauções antes e durante
seus deslocamentos. Serão abordados neste artigo casos específicos de plata-
formas de transporte, visando orientar o trabalho das guarnições.

b. No caso de emprego de outros tipos de plataformas de transporte,
deverão ser efetuados estudos pormenorizados junto ao órgão, unidade ou
elemento que apoiará o deslocamento, visando garantir a segurança do material
e pessoal.

7-10. DESLOCAMENTOS RODOVIÁRIOS

a. Rebocado - O EDT FILA foi construído numa unidade compacta e auto-
rebocada por uma viatura 5 Ton, para facilitar seus deslocamentos e entradas em
posição. Contudo existem certos procedimentos que deveram ser adotados pela
guarnição que facilitaram o seu emprego nas diversas atividades operacionais:

(1) para encapar o EDT, uma corda era trançada por toda a extremidade
da capa e presa aos ganchos existentes em torno do equipamento. Embora fosse
componente da capa, essa corda tinha sua amarração trabalhosa e demorada.
Assim sendo, essa corda poderá ser substituída por tiras de borracha de câmaras
de ar presas, uma em cada orifício por onde passava a corda. Na colocação da
capa essas tiras são esticadas e presas aos ganchos separadamente, otimizando
o tempo de preparação do material. Podem ser substituídas facilmente e não
extraviam, pois já ficam presas à capa permanentemente;

(2) para reforçar a segurança no deslocamento as mangueiras de freio
são amarradas em seus engates (mão-amiga) com a Vtr. Observa-se, no entanto,
uma diferença na amarração entre as duas linhas. A linha de controle (amarela)
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por ser engatada de baixo para cima deve ter o cordão preso na ponta da mangueira
e não na mão-amiga propriamente dita. Esse cordão é esticado e amarrado a uma
alça existente no chassi da Vtr. Essa forma de amarração evita que o peso da
mangueira force o engate para baixo desconectando a mão-amiga. Na linha de
abastecimento e emergência (vermelha) o sentido do engate é de cima para baixo,
nesse caso não é necessário amarração, mas é usado um cordão envolvendo a
mão-amiga e o engate. Esses procedimentos são empregados tanto para o EDT
quanto para o Canhão;

(3) é comum, o EDT ficar longo período de tempo sem sair do aquarte-
lamento. Isso pode fazer com que o sistema de freios trave no início de um
deslocamento maior, provocando superaquecimento das rodas dianteiras. Para
evitar isso os Chefes de EDT realizam algumas voltas pela área do quartel com
o EDT atrelado, executando freadas mais bruscas para destravar o sistema; e

(4) o manual técnico de manutenção de 1º escalão do EDT FILA prevê
uma conferência do aperto das porcas das rodas durante os altos realizados nos
deslocamentos. Esse procedimento tem-se mostrado importante ao longo do
tempo, pois as rodas sofrem uma acomodação durante os deslocamentos,
principalmente as que foram tiradas e recolocadas por motivo de manutenção.
Essa acomodação provoca a folga de algumas porcas. Em função disso,
costuma-se deixar a chave de rodas do EDT na carroceria da Vtr para que não seja
preciso soltar a capa do EDT nos altos. É válido lembrar que o alojamento da
referida ferramenta fica embaixo da cabina de operação do equipamento.

b. Prancha
(1) Uma ação preventiva para os componentes do EDT FILA e que deve

ser adotada é o seu transporte em viaturas dotadas de prancha, principalmente,
para deslocamentos rodoviários acima de 40 Km. Esta medida possibilitará que:

(a) se economize de pneus e feixe de molas;
(b) se previnam possíveis folgas nos componentes eletrônicos e em

suas cablagens;
(c) se economize os componentes do circuito de freios; e
(d) se previna o acúmulo de resíduos de sujeira no chassis, quadro

e trens rolantes.
(2) As viaturas e materiais necessários para as operações de embarque

e desembarque são os descritos abaixo:
(a) Vtr Prancha Reta, sem limitadores, que possua rampas móveis

(Fig 7-8);
(b) cambão reto para Vtr 5 Ton;
(c) Vtr 5 Ton;
(d) calços para o EDT; e
(e) correntes e esticadores (Fig 7-9).
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Fig 7-8. Vtr Prancha Reta

Fig 7-9. Correntes e esticadores

(3) O embarque e desembarque do EDT FILA em prancha necessita de
uma seqüência de operações que envolvem medidas especiais de segurança,
uma vez que o centro de gravidade do equipamento está localizado entre o suporte
completo do RA e o módulo traseiro, isto é, no alto e atrás, o que causa
instabilidade.

(4) Havendo possibilidade, as rampas da prancha devem ser sobrepostas
em um pequeno aclive/declive, para amenizar o ângulo de subida/descida para o
material, conforme na figura 7-10.
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Fig 7-10. Aclive/declive para a subida/descida do EDT FILA

(a) como primeira medida, deve-se procurar um local plano em que
a prancha possa ficar a mais nivelada possível. Devendo suas rampas móveis ficar
fechadas o máximo possível, para permitir que as rodas dianteiras do EDT (1,10
m de largura entre as rodas) possam passar com segurança. (Fig 7-11)

Fig 7-11. Rampas móveis

(b) O EDT deve entrar de frente na prancha, empurrado por uma Vtr
5 Ton, utilizando-se o cambão reto preso ao engate de reboque, que fica localizado
na parte traseira do equipamento (Fig 7-12). O Chefe do EDT (D1) deverá se
posicionar à frente e agindo na barra de tração para direcionar o EDT durante a
subida, e outros dois serventes deverão se posicionar no equipamento de maneira
que: um possa agir no freio manual (D3), assim que o EDT estiver sobre a prancha,
e o outro (D4) para colocar um calço em uma das rodas, com a finalidade de
reforçar o freio manual. (Fig 7-13)

Aclive / Declive
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Fig 7-12. Ponto de ação do cambão reto

Fig 7-13. Serventes durante a subida

(c) Após o EDT estar acomodado sobre a prancha, ele deve ser
amarrado com as correntes, tencionando-as ao máximo por meio dos esticadores.
As correntes devem ser presas no quadro de forma que evite movimentos para
cima, para frente ou para trás. (Fig 7-14)

Fig 7-14. Amarração do EDT
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(d) Os procedimentos para desembarque seguem a seqüência
inversa, sendo que o EDT deve ser levado a braço até o início da descida, agindo-
se no freio manual e colocando-se o calço conforme o movimento do equipamento.
Assim que esteja posicionado, a viatura sobe parte da rampa até que se possa
prender o cambão. E, mais uma vez, os três serventes que participaram
diretamente da segurança durante o embarque devem estar posicionados, na
barra de tração, no freio manual e próximo as rodas com o calço, para atuarem
durante o desembarque. (Fig 7-15)

Fig 7-15. Serventes durante a descida

7-11. DESLOCAMENTO POR MEIOS AÉREOS

a. A aeronave de transporte de carga mais adequada para o transporte do
EDT FILA é a C - 130 Hércules, isto devido a sua estrutura que é dividida em vários
compartimentos que podem suportar diferentes tonelagens.

b. Levando-se em consideração o espaço disponível em seu interior, podem
ser transportados até 2 (dois) EDT FILA ou 1 (um)  EDT FILA e 1 (um) Canhão Au
AAe 40 mm C/70 BOFFORS ou 1 (um) EDT FILA e sua viatura tratora.

c.Alguns requisitos técnicos, no entanto, devem ser observados para efeito
de planejamento de embarque. São eles:

(1) O piso da aeronave somente pode suportar a pressão de 50 lbs/Pol2

(peso concentrado por roda). Existem artifícios para se amenizar este senão.
Diminuir a calibragem dos pneus (com o pneu mais baixo, aumenta-se a área de
contato com o piso) ou a colocação de um escoramento (tábua de madeira, que
deve possuir dimensões calculadas em comprimento, largura e espessura. A
pressão distribuir-se-á pela madeira).

(2) As dimensões da área de contato devem ser aplicadas na fórmula:
COMPRIMENTO (pol)  X  LARGURA (pol)  X  COEFICIENTE 0,785  =  ÁREA DE
CONTATO (Pol2). O peso de cada eixo (em libras), dividido pelo nr de rodas, dará
o peso por roda, que dividido pela área calculada com a fórmula citada anterior-

7-10/7-11



7-25

C 44-61

mente, terá como resultado um valor que não pode passar de 50 lbs/Pol2. Caso
o valor seja igual ou maior, haverá necessidade de escoramento.

(3) Sabendo-se que o eixo dianteiro do EDT FILA possui 2.300 Kg e o
traseiro 3.200 Kg, aproximadamente, temos abaixo um exemplo de cálculo
realizado para verificar se existe a necessidade de escoramento

EXEMPLO 1: Eixo dianteiro do EDT (área de contato)
- Largura medida: 6,25 pol;
- Comprimento medido: 11 pol;
- Pressão dos pneus: 55 lbs/Pol2 (abaixo de das 75 lbs/Pol2  que

é o padrão para deslocamento em estradas => ARTIFÍCIO);
- Peso do eixo: 2.300 kg; e
- Nº de rodas: 02
- Cálculos: transformar o peso de Kg para lbs = 2.300 X 2,2046 =

5.070,58 lbs
- 5.070,58 / 2 = 2.535,29 lbs por roda.
- 11 X 6,25 X 0,785 = 53,97 Pol2

- 2.535,29 / 53,97 = 46,98 lbs/Pol2  < 50 lbs/Pol2  (dentro da
tolerância)

OBSERVAÇÃO: Nota-se no exemplo que bastou diminuir a pressão dos
pneus para que a área de contato aumentasse, possibilitando que o valor de
incidência de pressão permanecesse dentro do tolerável.

EXEMPLO 2: Eixo traseiro do EDT (área de contato)
- Largura medida: 6 pol;
- Comprimento medido: 10,5 pol;
- Pressão dos pneus: 55 lbs/Pol2 ;
- Peso do eixo: 3.200 Kg; e
- Nr de rodas: 04.
- Cálculos: transformar 3.200 Kg em libras = 3.200 X 2,2046 =

7.054,72
- 7.054,72 / 4 = 1.763,68 lbs por roda
- 10,5 X 6 X  0,785 = 49,46 Pol2

- 1.763,68 / 49,46 = 35,66 lbs/Pol2  <  50 lbs/Pol2 (dentro da
tolerância).

OBSERVAÇÃO: Como foi no exemplo do eixo dianteiro, estando os
pneus abaixo de sua calibragem para rodar em estradas, não houve necessidade
de escoramento. Cabe lembrar que após o desembarque no seu destino, os pneus
devem ser novamente calibrados com 75 lbs/Pol2.

(4) Todos os cálculos são realizados por um sargento da Força Aérea
Brasileira (FAB), conhecido como “LOAD MASTER”, que é o responsável pelo
carregamento e embarque de todos os materiais a serem transportados pela Anv.

d. Ao se realizar o embarque/desembarque do EDT na Anv C-130, os
engates devem permitir o movimento vertical do cambão, pois isto possibilitará o
deslocamento do equipamento na rampa da aeronave.
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e. Para se embarcar 2 (dois) EDT na aeronave, os GG devem ser
acondicionados num compartimento chamado “pallet”, junto com os demais
acessórios do equipamento, isto distribuirá melhor o peso na Anv.

f. É  proibido  o  transporte  de qualquer tipo de combustível no interior do
C-130. O tanque de combustível do GG deverá ser esvaziado e informado qualquer
resíduo à tripulação da Anv.

g. O embarque do EDT é semelhante ao quando vai transportá-lo em
prancha, sendo que após a subida do equipamento pela rampa de acesso, o
mesmo é levado a braço para o interior do C-130. Desta maneira, não será preciso
utilizar o guincho existente no avião.

h. Não poderá haver peso sobre as correntes de amarração. Devendo, para
isso, utilizar-se os pontos de amarração no chassi do EDT e, na dianteira, deverá
se evitar as extremidades dos eixos das rodas. A calibragem dos pneus deverá
ser conferida, de forma que o movimento do avião não permita a folga nas correntes
de amarração.

i. Durante o movimento do EDT para embarque/desembarque, não poderá
se permitir curvas muito fechadas, pois poderá ser danificado o terminal do eixo
de uma das rodas dianteiras. Por isso é que todas as manobras do equipamento
deverão ser realizadas pelo Chefe do EDT (D1) com extremo cuidado, tendo em
vista, principalmente, que as rampas do C-130 possuem a largura um pouco maior
que a das rodas do EDT.

j. No emprego de empilhadeiras ou tratores no embarque/desembarque do
EDT na aeronave, deverá se ter o máximo de cautela, principalmente quanto à
tonelagem e à capacidade de frenagem de um dos tipos de veículos utilizados.
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CAPÍTULO 8

ORIENTAÇÕES, VERIFICAÇÕES E DELIMITAÇÕES DA SEÇÃO

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

8-1. GENERALIDADES

a. Após o desdobramento da seção no terreno, faz-se necessário o
desenvolvimento de uma série de trabalhos visando obter o máximo de eficácia no
tiro antiaéreo.

b. Estes trabalhos, agrupados sob o título de orientação, verificações e
delimitações permitirão ao CS, conforme a meticulosidade com que forem
realizados, utilizar todo o potencial do equipamento, estabelecendo comunica-
ções, controle, coordenação e possibilitando o exercício do comando da seção.

c. Além disso, algumas seqüências da máscara do programa de combate
exercem influência direta sobre a eficiência e o controle do tiro antiaéreo,
compondo verificações importantes, a cargo da guarnição do EDT.

ARTIGO II

ORIENTAÇÕES

8-2. ORIENTAÇÕES DA SEÇÃO

a. Orientação do EDT
(1) Consiste em introduzir no EDT uma referência de direção, norte

magnético ou outra direção convencionada, possibilitando-o integrar-se na trama
comum da DAAe.
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(2) A orientação pelo norte é efetuada mediante a utilização de um GB
ou teodolito que possibilite realizar leituras com precisão mínima de 1/300. Para
a orientação por uma outra direção será necessário um ponto de referência (P Rfr)
e um ângulo EDT - P Rfr. (Fig 8-1)

(3) Após a realização da orientação, as informações aos operadores
sobre a direção dos vetores aéreos estarão referenciadas àquela que foi usada na
orientação do EDT. Internamente, no entanto, nada será alterado para efeito de
cálculos, continuando a ser o eixo longitudinal do EDT, balizado por sua barra de
tração, a referência para o computador.

Fig 8-1. Orientação do EDT

b. Orientação dos canhões - Consiste na determinação dos valores de
sítio, deriva e distância inclinada do EDT para os canhões, que serão utilizados
nos cálculos de paralaxe vertical e horizontal, permitindo o correto cálculo e
determinação de dados de tiro para cada canhão. De acordo com a possibilidade
de visada recíproca EDT - Can, admite dois processos:

(1) Orientação Direta (Fig 8-2) - O EDT e o canhão são visíveis entre si.
O sítio e a deriva são medidos automaticamente pelo posicionamento do RA e a
distância inclinada é determinada pelo telêmetro infravermelho.

Fig 8-2. Orientação dos canhões pelo processo direto
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(2)  Orientação  Indireta  (Fig 8-3)  -  O EDT e  o  canhão  não  são visíveis
entre si:

(a) Primeiramente é estacionado um GB ou teodolito num local que
permita a visada para ambos os materiais e então é executada a orientação direta
do instrumento como se este fosse um canhão. A distância poderá ser medida
pelo telêmetro infravermelho colocando-se um refletor sobre o instrumento, ou por
meio de uma trenada com precisão de 1/500.

(b) Posteriormente, é realizada a visada entre o instrumento e o
canhão, obtendo-se o sítio e a deriva, com a distância GB - Can obtida por uma
trenada simples. Todos esses dados são inseridos no computador do EDT, que
executa os cálculos para determinação dos valores referentes à posição relativa
entre o EDT e o canhão.

Fig 8-3. Orientação dos canhões pelo processo indireto

c. Orientação norte dos canhões por meio do EDT - consiste em
transferir previamente aos canhões a orientação norte do EDT, com o objetivo de
possibilitar às peças, dispersas no terreno, receberem diretamente direções para
a busca de alvos no caso de pane e destruição total ou parcial do EDT. Desse
modo, o COAAe da Sec AAAe informará aos canhões, que engajarão a ameaça
no modo local, apenas um azimute de aproximação da ameaça, sem necessidade
de cálculos específicos para cada peça.

(1) As condições iniciais serão EDT orientado, seção orientada e
verificações realizadas. A guarnição do EDT direciona o RA para o azimute 0000,
no painel do monitor de TV,  armazena nessa direção um ponto de referência
fictício a 12000 metros e executa uma verificação de transmissão estática nesta
azimute, sem verificação de desvio por parte das peças. No momento em que os
canhões passarem para controle remoto, convergirão para o norte referente ao
EDT.

(2) A guarnição do canhão zera o tambor azimutal da peça. A partir desse
momento, qualquer azimute informado pelo COAAe poderá ser lido pelas
guarnições dos canhões, os quais terão uma única referência em direção para
buscar o alvo em situações críticas tais como a perda do EDT.
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ARTIGO III

VERIFICAÇÕES

8-3. VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

a. Devem ser realizadas no início da operação da U Tir, após um
revezamento de trabalho ou troca de guarnição e toda vez que o CS julgar
necessário. Compreendem a verificação das comunicações e da transmissão de
dados, e são realizadas antes mesmo da orientação da Seção.

(1) Verificação das comunicações - Possibilita verificar se o subsistema
de intercomunicação está funcionando corretamente. É executado por meio do
acionamento dos diversos intercomunicadores da seção.

(2) Verificação da transmissão de dados - Destina-se a verificar a
transmissão de dados do EDT para os canhões. É executada por meio da
transmissão do sinal de alarme (buzina) do EDT para os canhões.

8-4. VERIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO ESTÁTICA (VTE)

Testa a precisão da orientação da seção sobre um ponto de referência com
distância precisamente conhecida. É realizada tão logo termine a orientação da
seção e a tolerância permitida para o erro de visada dos canhões comandados pelo
EDT sobre o ponto de referência é de + / - 2’’’ tanto em elevação quanto em direção.

8-5. VERIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO DINÂMICA (VTD)

Esta verificação testa o sincronismo EDT - Can, e é executada com os
canhões girando a uma velocidade constante, controlada pelo EDT. Caso o
canhão não esteja sincronizado com o EDT, a turma de manutenção deverá ser
acionada.

8-6. VERIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO COM ALVO MÓVEL

Testa a correta transmissão de dados de posicionamento do alvo para os
canhões, com deflexões balísticas e dinâmicas desligadas. O EDT apreende e
acompanha um alvo aéreo, os canhões passam a ser comandados pelo EDT e
apontam diretamente para esse alvo.

8-7. VERIFICAÇÃO DO DISPARO ELÉTRICO POR MEIO DO EDT

Testa a transmissão da ordem de disparo pelo EDT e o acionamento do
dispositivo de disparo do canhão comandado pelo EDT. É realizada logo após a
VTE. Durante essa verificação, os canhões poderão estar alimentados, mas não
carregados.

8-3/8-7



8-5

C 44-61

8-8. ABERTURA DE FOGO CONTRA ALVO FICTÍCIO

a. Possibilita verificar a precisão da orientação da U Tir e a correta
determinação e introdução no computador de dados meteorológicos e balísticos,
por meio da análise dos desvios dos projetis em relação ao centro dos retículos
do monitor de TV, numa distância pré-determinada.

b. É um tiro técnico (não é executado normalmente pela guarnição da
seção), executado com munição traçante e, sempre que possível, com equipa-
mentos de monitoração externos, permitindo uma correta avaliação dos desvios
dos projetis.

ARTIGO IV

DELIMITAÇÕES

8-9. DELIMITAÇÃO DO SETOR DE TIRO DOS CANHÕES

Visa interditar o disparo dos canhões em determinado setor onde não se
deseja, não se permita ou não seja possível atirar. Na realidade, o computador do
EDT não reconhece os pontos limites do setor de tiro como inibidores da ordem
de disparo. Caberá à guarnição do canhão, ao receber as direções limites, agir nos
limitadores do setor de tiro da peça, inibindo o acionamento do dispositivo de
disparo dentro do setor desejado.

8-10. DELIMITAÇÃO DO SETOR DE EMISSÃO DO TELÊMETRO LASER

a. Visa impedir que a emissão do telêmetro LASER seja realizada na
direção de áreas habitadas, grandes obstáculos próximos ao EDT ou em direções
interditadas pelo escalão superior.

b. Diferentemente da delimitação do setor de tiro dos canhões, nesta
delimitação o computador reconhece as direções limites, inibindo a emissão do
LASER fora do setor demarcado em sítio e direção. O EDT não pode interditar mais
de um setor simultaneamente, devendo-se, quando for o caso, delimitar um único
setor que englobe todos os outros setores necessários.

ARTIGO V

ENTRADA DE DADOS NO COMPUTADOR

8-11. DADOS BALÍSTICOS

a. Os valores calculados de Vo pela guarnição deverão ser introduzidos no
computador antes dos primeiros tiros, ou a qualquer momento, para corrigir as
discrepâncias observadas.
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b. Seqüência de operação do D2
(1) Seleciona a seqüência “Nr CANHÃO Vo”:
(2) Introduz o Nr do canhão (1 ou 2):
(3) Introduz o valor da Vo calculada.

(a) Canhão 35 mm: valores de 1005 a 1225 m/s.
(b) Canhão 40 mm: valores de 865 a 1035 m/s.

(4) Repete-se para o outro canhão.

8-12. DADOS METEOROLÓGICOS

a. Determinados e calculados por meio do levantamento meteorológico.

b. Seqüência de operações do D2
(1) Seleciona a seqüência “DADOS METEO”:
(2) Introduz a pressão do ar - valor de 720 a 1095 mbar:
(3) Introduz a temperatura balística do ar - valor de –30ºC a +50ºC:
(4) Introduz a velocidade do vento balístico - valor de 0 m/s a 30m/s:
(5) Introduz Az/deriva do vento balístico - valor de 0000 milésimo a 6400

milésimos.

8-13. CANHÃO E MUNIÇÃO

a. Para o correto cálculo dos elementos de tiro, é necessário introduzir no
computador o tipo de canhão e munição usados no sistema.

b. Seqüência de operação do D2
(1) Seleciona a seqüência “CANHÃO MUNIÇÃO”:
(2) Introduz o valor 1:
(3) Introduz o código do canhão/munição:

(a) 350 para 35 mm.
(b) 400 para 40 mm, com munição HET.
(c) 401 para 40 mm, com munição PFHE.

8-14. DADOS DE AQUISIÇÃO DO ALVO

a. Velocidade Inicial do alvo - Conforme o tipo de aeronave esperada
deverá ser introduzido um valor estimado da sua velocidade de ataque para o
cálculo inicial do ponto futuro, visando reduzir o tempo entre a aquisição do alvo
e a determinação dos elementos precisos para o tiro.

b. Limite Inferior de sítio
(1) Corresponde ao menor ângulo de sítio que um alvo aéreo pode ser

esperado, limitando para baixo o movimento das antenas dos radares de tiro na
fase de aquisição.

(2) É determinado após verificar-se com a câmara de TV qual o menor
ângulo de sítio possível face às características do terreno ao redor do EDT.

8-11/8-14
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c. Limite Inferior do disparo do telêmetro LASER
(1) Juntamente com a limitação do setor de disparo, visa impedir que o

mesmo se dê em elevações que possam atingir áreas povoadas, grandes
obstáculos ou áreas refletoras que possam trazer perigo às guarnições.

(2) É determinado por meio da análise da área ao redor do EDT, do limite
inferior do sítio e do alcance do telêmetro LASER.

d. Seqüência de operações do D2
(1) Seleciona a seqüência “AQUISIÇÃO DO ALVO”:
(2) Introduz o valor de limite inferior de Sítio de -100 milésimos a +100

milésimos:
(3) Introduz o valor do limite inferior do LASER de -170 milésimos a + 1000

milésimos.

8-15. DURAÇÃO DA RAJADA

a. Permite a seção realizar rajadas com durações constantes.

b. Consiste na introdução de um valor (número de passos), que irá multiplicar
um fator de tempo constante (0,24 segundos), determinando o intervalo de tempo
onde o fogo será liberado, proporcionando à guarnição controlar o consumo estimado
de munição, conforme demonstrado na tabela do Anexo E.

EXEMPLO: Número de passos = 11
- duração da rajada = 11 x 0,24 = 2,64 segundos.

c. Seqüência de operação do D2
(1) Seleciona a seqüência “DURAÇÃO DA RAJADA”.
(2) Introduz o Nr de Passos de 0,24 segundos, determinando a duração

da rajada (conforme Anexo E):
(a) 1 a 12 para o canhão 35 mm
(b) 1 a 34 para o canhão 40 mm

8-16. IDENTIFICAÇÃO DO VÔO

a. Permite a identificação de um determinado vôo, por meio da introdução
no computador de um número de identificação de quatro dígitos, que será visível
no mostrador de dados do monitor de TV (Chave SEL DADOS MOSTRADOR na
posição 1), permitindo a gravação para posterior análise.

b. Seqüência de operações do D2:
(1) Seleciona a seqüência “Nr IDTF DO ALVO”.
(2) Introduz o número de identificação.

8-17. SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO DO RADAR K

a. Consiste em introduzir um valor, em metros quadrados, que representará
a mínima área refletora que será apreendida e acompanhada pelo radar de tiro da
banda K.

b. Este valor será determinado por meio de análise da ameaça aérea em
relação a sua seção reta radar provável.

8-14/8-17
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c. Seqüência de operações do D2
(1) Seleciona a seqüência SEN RECEP RADAR K.
(2) Introduz o Nr 1.
(3) Introduz o valor da área refletora de 0,00 a 1,27 metros quadrados.

8-18. LIBERAÇÃO E BLOQUEIO DE FREQÜÊNCIAS

a. Permite a guarnição bloquear ou liberar, uma a uma as freqüências de
operação do radar da banda I, impedindo, desta maneira que, por descuido, o
inimigo tenha conhecimento do espectro de freqüência da UT.

b. Seqüência de operações do D2
(1) Seleciona a seqüência “Nr DA FREQÜÊNCIA”.
(2) Para bloquear introduz o código N0N0N0, onde N é o número da

freqüência.
(3) Para liberar uma freqüência introduz o código NNNNNN.

8-19. SEQÜÊNCIA DE ÂNGULOS DO RA

a. Permite ao operador obter o valor de sítio e da deriva do RA em um
determinado momento. Quando selecionada a seqüência, ela congela estes
valores, mantendo-os constantes, mesmo se houverem posteriores movimentos
do RA.

b. Ela, diferentemente das demais, não admite a introdução de dados,
apenas apresenta-os ao operador.

c. Seqüência de operações do D2
(1) Seleciona a seqüência ÂNGULOS DO RA.
(2) Verifica o valor do sítio do RA.
(3) Verifica o valor da deriva do RA.

8-20. TABELA DE VALORES PADRÃO

a. Quando o operador do EDT, ao ligar o equipamento ou durante a
operação, deixar de introduzir no computador algum dado essencial para a
realização dos cálculos de tiro, serão utilizados valores preestabelecidos deno-
minados valores padrão de acordo com a tabela do Anexo D.

b. Os dados meteorológicos, a seleção do canhão e munição e o bloqueio
de freqüências não são alterados quando o EDT é desligado. Os demais retornam
automaticamente ao valor padrão.

c.Durante a operação, os valores presentes poderão ser comparados com
os padrões ou retornar a eles por meio do computador.

d. Seqüências de operações do D2
(1) Seleciona a seqüência “VALORES PROTEGIDOS”.
(2) Introduz o Nr 0 = VERIFICA - Permite verificar o valor padrão sem

alterar o valor presente.
(3) Introduz o Nr 1 = TROCA - Retorna todos os dados aos valores padrão.

8-17/8-20
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CAPÍTULO 9

RECONHECIMENTO, ESCOLHA E OCUPAÇÃO DE POSIÇÃO

ARTIGO I

ATIVIDADES DE REOP

9-1. GENERALIDADES

a. A localização das seções (unidades de tiro) de um grupo de artilharia
antiaérea pode ser planejada pelo Esc Sp ou pelo comando do grupo.

b.O planejamento na carta será retificado ou ratificado, após um minucioso
reconhecimento no terreno da posição e a judiciosa disposição dos equipamentos
da seção no terreno, permitindo o máximo aproveitamento das possibilidades do
material.

9-2. RECONHECIMENTO, ESCOLHA E OCUPAÇÃO DE POSIÇÃO (REOP)

a. O trabalho de REOP da U Tir deverá ser tão minucioso quanto o tempo
o permitir e neles serão considerados os seguintes fatores:

(1) Campo de tiro e observação - Um campo de tiro e observação livre em
todas as direções é o principal fator a ser considerado na localização da U Tir.

(2) Terreno - Deve ser plano e consistente, evitando-se os rochosos e
acidentados. O terreno plano e firme facilita a entrada em posição, permite um
nivelamento rápido e evita futuros desnivelamentos.

(3) Estradas - É de grande interesse ser a U Tir posicionada junto a boas
estradas, com itinerários disponíveis para frente, flancos e retaguarda. Isto é
especialmente importante em zonas onde possa tornar-se necessária uma
mudança repentina da posição.

(4) Dissimulação às observações aéreas e terrestres - Sempre que
possível, a camuflagem deve ser organizada antes mesmo que a posição seja
ocupada.
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(5) Proteção contra os tiros da artilharia - Devem ser evitadas as posições
nas proximidades de cruzamentos de estradas ou outros pontos sujeitos à
interdição ou à inquietação pelos tiros de artilharia inimiga.

(6) Posições de troca - Devem ser escolhidas e organizadas tão
completamente quanto o tempo o permita.

(7) Abrigos - Logo que uma posição seja escolhida, tomam-se as
medidas necessárias para a proteção do pessoal contra a ação do inimigo, por
meio da previsão de ocupação de instalações abrigadas ou construção de abrigos.

(8) Ângulo de cobertura e distância de detecção - O  ângulo de cobertura‚
formado pela interseção, na antena do EDT, do plano horizontal com o plano que
tangência o topo da massa cobridora. Distância de detecção é a distância que vai
do EDT até o alvo. Deve-se tomar como dados médios na escolha da posição do
EDT, a possibilidade de detecção de uma aeronave voando, no mínimo, a 200 m
de altura e a uma distância de 8000 m, particularmente no setor principal da U Tir.
Desta  forma,  o   ângulo  de  cobertura  maior  do que  25’” e  a  distância  menor
de 8000 m pode reduzir a possibilidade de detecção de aeronaves.

(9) Redução dos ecos fixos - Pode ser obtida pela judiciosa escolha de
posição para o EDT, evitando-se locais junto a grandes estruturas naturais ou
artificiais, tornando-se mais fácil o trabalho do operador e evitando possíveis
retardos na detecção.

(10) Redução da reflexão do feixe de rádio freqüência (RF) no terreno -
deve-se levar em consideração que a reflexão do feixe de RF no terreno poder
causar o aparecimento de falsos ecos na tela. Tal fato pode ser evitado pela
presença de um obstáculo adequado localizado à frente do EDT (uma pequena
elevação ou um obstáculo artificial) entre 50 e 100 m de distância, impedindo que
o feixe de RF reflita no solo, provocando um eco falso (Clutter de solo).

b. De acordo com a situação e o tempo alguns destes fatores serão
reduzidos ou eliminados do planejamento e/ou trabalho de REOP, adaptando-se
às condições inerentes ao momento e à missão.

9-3. POSSIBILIDADES DE DETECÇÃO

a. Quando da determinação da posição da U Tir, o fator primordial da
seleção‚ referente à observação e campo de tiro, deverá possibilitar o emprego do
sistema de armas no seu alcance máximo de utilização.

b.O ideal seria que, em torno do EDT, o terreno fosse completamente plano,
permitindo a detecção de alvos na possibilidade máxima do material e a qualquer
altura.

c. Como isso raramente acontece, foram determinados valores considera-
dos ideais, que são:

(1) 8 Km como distância ideal de detecção, considerando que:
(a) é desejável ter-se impactos e/ou efeitos da granada sobre o alvo,

quando este se encontrar a 4 Km do EDT;
(b) uma Anv se aproximando a uma velocidade de 250 m/s irá

percorrer os 4 Km, da detecção até o ponto de encontro com a granada, em 16
segundos;

9-2/9-3
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(c) nos 16 segundos de vôo da aeronave ocorrerão as seguintes fases
no EDT:

- Tempo de reação do EDT - 5,5 s
- Duração de trajeto para a distância de 4 Km:
- 6,75s ( 40 mm Bofors)
- 5,8s   ( 35 mm Oerlikon)

(2) 25’” como  ângulo de cobertura mínimo, considerando que:
(a) a  altura  normal  de  aproximação  das  aeronaves  atacantes é

de 200 m;
(b) uma aeronave a 8 Km, voando à baixa altura, ser visada com

ângulo de 25’” em relação a horizontal;
(c) ângulos de cobertura menores não irão impedir a detecção a 8 Km,

podendo ser desprezados.

9-4. DIAGRAMA DE COBERTURA

a. Para avaliar o sistema de defesa, há a necessidade inicial da avaliação
das possibilidades de cada U Tir separadamente.

b. Com esse fim, durante o reconhecimento, confecciona-se o Diagrama de
Cobertura, que é o meio utilizado para a representação gráfica das possibilidades
de detecção do EDT, por meio da análise da linha de detecção.

c. Linha de Detecção
(1) É a linha que representa as possibilidades reais de detecção de

aeronaves inimigas, obtida em função dos ângulos de cobertura (maiores do que
25’” ), das distâncias das massas cobridoras inferiores a 8 Km e da altura de vôo.

(2) É formada pela união dos diversos pontos obtidos no cálculo da
distância de detecção por meio da seguinte fórmula:

Distância de Detecção (Km) =

(3) Para a determinação da distância de detecção correta, no entanto, os
valores obtidos no cálculo devem ser comparados com as distâncias para as
massas cobridoras. Aquela que for maior será locada no gráfico. É necessário
essa verificação, pois ângulos de cobertura iguais podem proporcionar distâncias
de detecção diferentes em função da distância das massas cobridoras, conforme
pode ser observado na figura 9-1.

Altura de vôo (m)

Ângulo de cobertura (mil)

9-3/9-4
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Fig 9-1. Variação de distância de detecção em função da distância da massa

d. Descrição do Diagrama de Cobertura (Fig 9-2)
(1) É um gráfico constituído de 8 círculos concêntricos, representando as

distâncias de detecção em quilômetros, numerados de 1 a 8.
(2) Os círculos são divididos, radialmente, de 200 em 200 milésimos,

sendo numerados, na parte externa do último círculo, de 0000’” a 6400’”.
(3) O centro do gráfico representa a posição do EDT e, a partir dele, são

marcadas as distâncias.
(4) Na sua parte superior existe um local para identificação da área

sensível, da U Tir e um local para coordenadas desta última. Na parte inferior,
existe um local para a amarração de dois pontos afastados para orientação e/ou
verificação de pontaria, identificação do elemento que fez o reconhecimento e a
data.

INFLUÊNCIA DO ÂNGULO DE COBERTURA NA DISTÂNCIA DE DETECÇÃO

a) DISTÂNCIA DE DETECÇÃO MAIOR DO QUE DISTÂNCIA DA MASSA

Ang. DE COBERTURA MASSA

DETECÇÃO POSSÍVEL DETECÇÃO POSSÍVEL

b) DISTÂNCIA DE DETECÇÃO MAIOR DO QUE DISTÂNCIA DA MASSA

Ang. DE COBERTURA

MASSA

Ang DE COBERTURA - 40'''

Dist DE MASSA          - 3 Km

ALTURA DE VÔO        - 200 m

a) DIST DETECÇÃO =
(CALCULADA)

200
40

= 5 Km

DETECÇÃO POSSÍVEL
DETECÇÃO POSSÍVEL

Ang DE COBERTURA - 40'''

Dist DE MASSA          - 7 Km

ALTURA DE VÔO        - 200 m

a) DIST DETECÇÃO =
(CALCULADA)

200
40

= 5 Km

9-4
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Fig 9-2. Diagrama de cobertura

e. Confecção do Diagrama de Cobertura (Fig 9-3) - A determinação dos
ângulos de cobertura, medida das distâncias para as massas cobridoras, cálculo
da distância de detecção e confecção do diagrama de cobertura são de
responsabilidade do Cmt da Sec durante os trabalhos de reconhecimento, nessa
ordem:

(1) instalar e orientar um teodolito ou GB no local escolhido para a posição
do EDT;

(2) medir, de 200’” em 200’”, os ângulos de cobertura para as massas
distantes a menos de 8 Km, desprezando as massas bem afastadas e os ângulos
de cobertura menores que 25’”;

(3) anotar na parte externa do circulo de raio máximo nas direções
correspondentes, os valores dos ângulos de cobertura e das distâncias para as
massas cobridoras;

(4) reforçar com uma linha cheia, no circulo de 1 (um) Km, o setor
correspondente ao anteparo (sfc);

(5) calcular a distância de detecção, comparando com a distância da
massa, locando aquela que for maior;

(6) unir os diversos pontos locados, determinando a linha de detecção; e
(7) escolher dois pontos no terreno, medindo o azimute e distância

inclinada para eles, a fim de que sejam usados nas verificações de transmissão
e/ou pontaria, transcrevendo os dados no diagrama.

EXEMPLO:
Confecção de um diagrama de cobertura (para uma altura de vôo de 200 m)

com os dados obtidos no reconhecimento: (Fig 9-3)

000'''
ÁREA SENSIVEL:__________

PONTOS AFASTADOS: 1 Az________
1 Az________

RECONHECIMENTO FEITO POR:_____________________________________ DATA: ________________

Dist_______________
Dist_______________

UT:_______________
Coor EDT: ______________

_______________
_______________

200'''

400'''

600'''

800'''

1000'''

1200'''

1400'''

1600'''

1800'''

3200'''
3000'''

2800'''

2600'''

2400'''

3800'''

3600'''

3400'''

2000'''

2200'''

4800'''

4600'''

4400'''

4200'''

4000'''

5800'''

5600'''

5400'''

5200'''

5000'''

1

6200'''

6000'''

2 3 4 5 6 7 8
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Fig 9-3. Confecção do diagrama de cobertura

ÁREA SENSIVEL:__________

PONTOS AFASTADOS: 1 Az________
1 Az________

RECONHECIMENTO FEITO POR:_____________________________________ DATA: ________________

Dist_______________
Dist_______________

UT:_______________
Coor EDT: ______________

_______________
_______________

000'''
200'''

400'''

600'''

800'''

1000'''

1200'''

1800'''

1600'''

1400'''

3200'''
3000'''

2800'''

2600'''

2400'''

3800'''

3600'''

3400'''

2000'''

2200'''

4800'''

4600'''

4400'''

4200'''

4000'''

5800'''

5600'''

5400'''

5200'''

5000'''

1

6200'''

6000'''

2 3 4 5 6 7 8

DIAGRAMA DE COBERTURA

30'''

2,0
  km

35'''

2,5
  km

35'''

2,5
  km

40'''
4,0  km

50'''
7,0  km

30'''
7,0  km

40'''
4,0  km

60'''
4,0  km

40'''
4,0  km

90'''
2,5  km

70'''
2,6  km

50'''
3,0  km

40'''
2,0  km
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f. Dados obtidos no reconhecimento:

g.Análise do Diagrama de Cobertura
(1) O ponto mais importante a ser considerado na análise do diagrama

de cobertura é a possibilidade de tiro, diretamente ligada à possibilidade de
detecção.

(2) A linha de detecção mostrará, portanto, os setores em que a U Tir
sofrerá limitações e aqueles em que terá as condições ideais de operação. Com
isso, pode-se, por meio de comparação de diagramas de cobertura feitos em
várias posições, determinar em qual delas a U Tir operará com maior eficiência.

(3) Da análise da figura 9-3, chega-se ao seguinte resultado:

etumizA
adaicnâtsiD
)mK(assam

edolugnÂ
arutreboc

oãçcetededaicnâtsiD
)adaluclac(

'''0080 0,2 03 6,6

'''0001 8,1 53 7,5

'''0021 5,2 53 7,5

'''0041 0,4 04 0,5

'''0061 0,7 05 0,4

'''0081 0,7 03 6,6

'''0002 0,4 04 0,5

'''0022 5,3 06 3,3

'''0042 5,2 08 5,2

'''0062 0,2 09 2,2

'''0082 5,2 07 9,2

'''0003 0,3 05 0,4

'''0023 0,2 04 0,5

arutrebocedamargaidonodacolrolav*

roteS oritededadilibissoP

'''0060a'''0043 amixáM

'''0043a'''0060 adizudeR
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h. Consolidação do Resultado - O COAAe dessa defesa consolidará o
diagrama de cobertura de todas as U Tir, para uma judiciosa avaliação das
possibilidades de ataque do inimigo, bem como um estudo da necessidade ou não
de dobramentos de postos de observação.

9-5. IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES

a. O trabalho de reconhecimento, escolha e ocupação de posição é de
fundamental importância para o cumprimento da missão, devendo ser o mais
completo e detalhado possível.

b. Durante o seu desenrolar, é confeccionado o diagrama de cobertura,
verificando as reais possibilidades de detecção do EDT em várias posições e
ocupando aquela que melhor satisfaça as condições impostas.

c. Mesmo no planejamento feito na carta, deve ser confeccionado um
diagrama de cobertura para que se tenha uma idéia aproximada das possibilida-
des de detecção do EDT.

ARTIGO II

DESDOBRAMENTO

9-6. GENERALIDADES

a. Condições de aprestamento do EDT
(1) Desligado - aprestamento 1.
(2) Energizado e sem emissão radar - aprestamento 2.
(3) Emissão radar - aprestamento 3.

b. Havendo a possibilidade, pode-se deixar uma porcentagem dos EDT em
aprestamentos diferentes, permitindo que apenas um equipamento possa garantir
a pronta resposta em caso de autodefesa.

c. O uso de grade de locação dificulta a visão na tela PPI. O emprego de
locação polar pode direcionar melhor a atenção da guarnição na busca de um alvo.
As aeronaves podem adotar rotas de aproximação diferentes das de ataque.

d. A ligação fio apresenta dificuldade na transmissão das mensagens de
incursões. Com o meio rádio deve-se ter um cuidado com o posicionamento do
equipamento, por conta da interferência da RF do radar. O ERC-110 deve ser
instalado no interior do EDT, tendo uma antena dipolo  ou pé-de-galinha, ligada por
cabo coaxial até o equipamento rádio. Neste caso, o volume deve estar no máximo
e sem o limitador de ruído, face o ruído do GG. Caso o rádio operador fique junto
ao AOA, haverá um tempo maior nas transmissões, por conta do cotejo no
intercom.

9-4/9-6
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ARTIGO III

PROBABILIDADE DE ACERTO

9-7. GENERALIDADES

a. Todos os sistemas de defesa antiaérea ( tubo ou míssil ) apresentarão
dois tipos básicos de erro de pontaria durante a realização do tiro.

(1) Erros sistemáticos ou erros de máquinas – são aqueles inerentes a
cada material e que, de uma maneira geral, são passíveis de serem avaliados,
sendo tratados como um parâmetro nos cálculos da precisão do sistema. Os mais
comuns são:

(a) erro do servo do canhão (imperfeição e folgas, mesmo que
extremamente pequenos);

(b) erro do computador do diretor de tiro(aproximações de calculo,
hipótese simplificadoras para a predição, erro aleatório); e

(c) erro de acompanhamento (características do feixe da antena e
dos circuitos de discriminação angular e de distância do radar de acompanhamen-
to etc).

(2) Erros cometidos na entrada em posição - são aqueles produzidos pela
guarnição durante a colocação do material em posição, tais como: nivelamento
incorreto, introdução errada de dados etc.

b. Os erros sistemáticos são devido às características intrínsecas mecâ-
nicas e eletrônicas do material sendo a sua existência, portanto, independente do
trabalho da guarnição, não podendo ser eliminado por quaisquer procedimentos
desta.

c. Os erros cometidos na entrada de posição estão diretamente ligados à
correção dos procedimentos da guarnição e terão maior ou menor influência, de
acordo com o grau de meticulosidade e precisão com que forem realizados.

9-8. ERROS COMETIDOS NA ENTRADA DE POSIÇÃO

a. Erro de nivelamento da peça - “ß”
(1) Erros resultante de um nivelamento mal executado afetam bastante

a probabilidade de acerto. O nivelamento deve ser verificado antes da orientação
da U Tir e, sempre que possível, nos intervalos de tiro. (Fig 9-4)

(2) O erro de nivelamento máximo permitido é de 1 (um) milésimo, sendo
que um  valor  superior  a  este  torna  praticamente  nula  a  probabilidade  de acerto.
(Fig 9-5)

9-7/9-8
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Fig 9-4. Erro de nivelamento

Fig 9-5. Exemplo da influência do erro de nivelamento

b. Erro de orientação - “
0
”

(1) Quando acionada a U Tir, o EDT e os canhões têm que apontar para
o mesmo ponto.

(2) Na U Tir 40 mm é necessário apenas um procedimento para a
orientação e determinação das paralaxes dos canhões. Os erros podem ser
causados por:

(a) visada incorreta ou imprecisa entre canhões e/ou EDT;
(b) leitura ou acionamento incorreto dos síncronos dos canhões; e
(c) introdução incorreta dos dados pelo operador.

(3) Quando se verifica a orientação com um ponto de referência, o erro de
orientação - 

0
, ou seja, o desvio do eixo ótico da luneta panorâmica do canhão

em relação  ao  ponto  de  referência, não  deverá  ser  maior  que  2  (dois)
milésimos. (Fig 9-6)

40'''

 = ERRO DE NIVELAMENTO

1600

16004800

4800

0

0

INCLINAÇÃO ASSUMIDA PELO EIXO 3200

ERRO DE NIVELAMENTO  = 2'''

POSICÃO DO PONTO DE IMPACTO:

ELEVAÇÃO E
T
 = 400'''

DIREÇÃO E
T
 = 400'''

ALCANCE A
T
 = 2500 m

ERRO DE ELEVAÇÃO  E = X A
T
 = 0,002 X 2500 m = 5,0 m

ERRO DE DIREÇÃO  D = X Cos E
T
 x A

T
 = 0,002 X 0 = 0 m

ERRO DE DIREÇÃO  T = 5 m

 E - T

1600

A
T

E
T E

T
EDT
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Fig 9-6. Erro de orientação

c. Erros de paralaxe
(1) A determinação da posição dos canhões depende da altura, da

distância e da deriva para os mesmos.

(2) Erro da distância de paralaxe(  X
0
) - se as distâncias de paralaxes dos

canhões (X
0
) forem determinadas ou introduzidas incorretamente (X

0
*) no compu-

tador do EDT, acarretarão um erro de tiro ( T). O valor desse erro, expresso em
metros, varia de acordo com a direção da rota do alvo, independentemente do
alcance ( Fig 9-7). No exemplo da figura, T =  X

0
.

Fig 9-7. Erro da distância de paralaxe(  X
0
)

(3) Erro da deriva da paralaxe ( Der
0
) - se as derivas das paralaxes para

os canhões forem medidas ou introduzidas incorretamente (Der
0
* em vez de Der

0

(Fig 9-8), acarretarão um erro em direção ou em elevação (denominado erro de
paralaxe p) que é diretamente proporcional ao erro da deriva de paralaxe (  Der

0
)e

à distância da paralaxe (X
0
), isto é, p = X

0
 x    Der

0
.

ERRO DE ORIENTAÇÃO

 0  ( ''' )

 T = X
O

X
O    

ERRO DE DISTÂNCIA DE PARALAXE

X
O

POSIÇÃO FICTÍCIA DO CANHÃO
(INTRODUZIDA NO COMPUTADOR)X

O

X
O

DIREÇÃO DO VÔO PARA UM
ERRO DE DERIVA MÁXIMO

POSIÇÃO REAL
DO CANHÃO
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Fig 9-8. Erro de paralaxe Äp em função do erro da deriva de paralaxe ÄDer
0

(4) Erro da altura da paralaxe ( Z
0
).

(a) Um erro Z
0
 na paralaxe vertical resulta numa variação na posição

de impacto na altura do alvo. Com um pequeno ângulo de elevação, o erro de
disparo resultante ( T) corresponde, na prática, ao erro Z

0
. (Fig 9-9)

(b) À medida que aumenta a elevação do tubo, o erro diminui; no caso
limite (1600 milésimos) , é determinado apenas pelo tempo incorreto de vôo da
granada (duração do trajeto) causado por Z

0
. (Fig 9-9)

Fig 9-9. Erro da altura de paralaxe Z
0

p  = X
O

 Der 0

PO
SIÇ

ÃO
 REAL

DO
 C

ANHÃO

POSIÇÃO FICTÍCIA DO CANHÃO
(INTRODUZIDA NO COMPUTADOR)

ERRO DE
PARALAXE

P

ERRO DA DERIVA
DE PARALAXE

 Der 0

Der 0
Der 0

X
O

EI
XO
 L
O
NG
IT
UD
IN
AL
 D
O
 E
DT

T =  Z
O

POSIÇÃO FICTÍCIA DO CANHÃO
(INTRODUZIDA NO COMPUTADOR)

T =  Z
O       
ERRO DO PARALAXE VERTICAL

POSIÇÃO REAL
DO CANHÃO

 Z
O

X
O
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(c) Erros devidos ao desalinhamento do eixo ótico da câmera de TV, do
telêmetro LASER, da luneta panorâmica dos canhões ou do eixo da antena do
radar de acompanhamento - esses erros afetam consideravelmente o tiro, como
pode-se observar nas figuras 9-10, 9-11 e 9-12, caso não sejam considerados pela
guarnição nas verificações antes do início das operações e corrigidos pela equipe
de manutenção.

Fig 9-10. Erro devido ao desalinhamento dos eixos da câmera de TV ou antena
do radar de acompanhamento

Fig 9-11. Erro de monitor de TV

 E = ERRO DE ALINHAMENTO ( ''' )

EIXO DA CÂMERA DE TV

EIXO DO RADAR  E

ACOMP RADAR
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Fig 9-12. Erro devido ao desalinhamento dos eixos da luneta panorâmica e dos
tubos dos canhões

d. Erro na determinação ou introdução de dados meteorológicos
(1) A entrada incorreta de dados meteorológicos ocasionará três erros

distintos:
(a) duração de trajetória incorreta, afetando a predição;
(b) ângulo de projeção incorreto, resultando em um erro de elevação; e
(c) erro no ângulo de deriva, causado pela componente transversal do

erro.
(2) Erro na temperatura balística - se uma temperatura balística (TB) bem

mais elevada em relação ao valor real é introduzida no EDT, a trajetória computada
será mais tensa e o tempo de vôo da granada será menor. A influência do erro no
ângulo de projeção é pequena e um erro maior ocorrerá na direção predita. Com
o disparo, a rajada passará baixa e atrás do alvo. (Fig 9-13)

Fig 9-13. Erro na temperatura balística

ERRO DE ALINHAMENTO  B ( ''' )

EIXO ÓTICO DA LUNETA

LUNETA DE PANORÂMICA
EIXO DO TUBO ( VISADA PELA  ALMA )

ENTRADA INCORRETA DA TEMPERATURA BALÍSTICA ( TB )

TEMPERATURA BALÍSTICA (TB) - ACIMA DO REL A
RAJADA PASSADA ABAIXO E TRÁS DO ALVO.

 T

9-8



9-15

C 44-61

(3) Erro na pressão atmosférica - se o valor da pressão do ar (PA)
introduzido no EDT for maior que o real, o valor da resistência do ar computado será
muito elevado e, conseqüentemente, a trajetória calculada da granada será mais
curva. Portanto, a rajada passará alta e à frente em relação ao ponto de impacto.
(Fig 9-14)

Fig 9-14. Erro na pressão atmosférica

(4) Influência do vento - a velocidade e a direção do vento estão
intimamente ligadas entre si, exercendo grande influência na trajetória da granada.
A magnitude desse desvio é preponderantemente determinada pela velocidade do
vento, sendo que o erro pode ocorrer em duas situações:

(a) Erro na introdução de vento longitudinal à trajetória - a predição da
deriva e do ângulo de projeção é afetada. Para pequenos ângulos de elevação os
erros são mais significativos.

(b) Erro na introdução de vento transversal à trajetória - o vento
transversal afeta diretamente a deriva, fazendo com que a probabilidade de acerto
caia muito rapidamente. (Fig 9-15)

Fig 9-15. Influência do vento

ENTRADA INCORRETA DA PRESSÃO DO AR (PA)

TEMPERATURA BALÍSTICA (TB) - ACIMA DO REL A
RAJADA PASSADA ABAIXO E À FRENTE DO ALVO.

T

INFLUÊNCIA DO VENTO

VENTO

A GRANADA É DESVIADA NA DIREÇÃO DO VENTO.
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9-9. IMPORTÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS

a. Todos esses argumentos mostram claramente a grande importância da
correção de procedimentos para entrada em posição e os efeitos de incorreção,
mesmo que pequenos, na probabilidade de acerto.

b. Em particular, deve ser ressaltado que não se pode tolerar acúmulo de
erros, já que, por menor que sejam, eles se somam algebricamente, podendo
acarretar um grande erro final.

c. Quanto aos erros na entrada de posição, é sabido que uma orientação
correta, verificações freqüentes de nivelamento e dados meteorológicos, determi-
nação e introdução precisas das paralaxes dos canhões, verificações no alinha-
mento do eixo ótico da câmera de TV, da luneta panorâmica dos canhões, do
telêmetro LASER e do eixo da antena do radar de acompanhamento, são pré-
requisitos essenciais para um engajamento e um elevado índice na probabilidade
de acerto da U Tir.

d. Quanto aos erros sistemáticos, todo o cuidado deve ser dispensado para
que não atinjam valores que excedam as tolerâncias estabelecidas. Esse controle
inicia-se pela ação da manutenção de 2º escalão.

ARTIGO IV

TIRO DE INSTRUÇÃO

9-10. GENERALIDADES

a. As unidades de artilharia antiaérea enfrentam um problema crescente
para a realização de seus exercícios de tiro real. Trata-se da segurança do tráfego
aéreo e marítimo no local do exercício e da limitação do setor de tiro.

b. Há necessidade de se observar que, apesar do material antiaéreo
apresentar condições de atirar em 6400 milésimos, durante uma escola de fogo
de instrução e exercícios no terreno, raramente executa-se o tiro em todas as
direções. Assim, deve-se adotar procedimentos especiais para limitar o tiro dentro
de um determinado setor e, conseqüentemente, impedi-lo nas demais direções.

c. O setor de tiro mínimo desejável é de 1800 milésimos, distribuído da
seguinte forma: (Fig 9-16)

(1) Setor onde efetivamente realizar-se-á o tiro - 1600 milésimos.
(2) Setor de segurança - 100 milésimos de cada lado do setor de tiro.

9-9/9-10
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Fig 9-16. Limitação de setor de tiro para exercício

9-11. ÁREA DE POSIÇÃO

Os sistemas antiaéreos apresentam certas características que condicionam
a escolha de locais para o tiro.

a. Características desejáveis:
(1) Terreno plano, permitindo observação de toda a U Tir.
(2) Terreno consistente e firme, tendo em vista o peso do material.
(3) As posições litorâneas são preferíveis às posições interiores, haja

vista possibilitar maiores facilidades, principalmente no estabelecimento da
segurança, controle de tiro e observação de alvos.

b. A dimensão depende da quantidade de material a ser utilizado no
exercício de tiro. Para fins de planejamento, deve-se considerar: (Fig 9-17)

(1) distância mínima entre as peças - 25 m;
(2) distância mínima entre os EDT - 50 m; e
(3) distância entre a linha de peças e os EDT - 50 m.

c. A forma ideal da área de posição é a retangular, possibilitando a
disposição das peças numa primeira linha e dos EDT numa segunda linha. Essas
linhas devem ser perpendiculares ao azimute médio do campo de tiro.

SETOR EFETIVO DE TIRO - 1600'''

SETOR DE TIRO - 1800'''
(mínimo desejavel)

SETOR DE SEGURANÇA SETOR DE SEGURANÇA100'''100'''
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Fig 9-17. Disposição básica para exercício de tiro com mais de uma U Tir

9-12. SEGURANÇA DO CAMPO DE TIRO

Visando dar maior segurança ao tiro, além da ação dos limitadores de segu-
rança do disparo elétrico, são estabelecidos os seguintes controles: (Fig 9-18)

a. Delimitadores do setor de tiro da peça - Normalmente, são utilizadas
balizas para amarração dos setores de tiro da peça.

b. Elemento de segurança à retaguarda da peça:
(1) deve ser designado para cada canhão um elemento de segurança,

com bandeirola vermelha, que acompanhará os movimentos da peça, de uma
posição à retaguarda, ao longo do setor de tiro marcado pelas balizas;

(2) O elemento de segurança tem a seguinte missão :
(a) levantar a bandeirola quando o tubo estiver seguindo à frente do

alvo rebocado, numa distância menor que a metade do comprimento do cabo e
dentro do setor de tiro da peça;

(b) abaixar a bandeirola quando o tubo atingir os limites do setor de
tiro da peça ou quando estiver à frente do alvo rebocado numa distância maior que
a metade do comprimento do cabo.

c. Elemento de segurança da peça:
(1) em cada canhão, o C1(cabo apontador/atirador) munido de uma

bandeirola vermelha, observará, por meio da luneta panorâmica (graduação a zero)
ou visor de reflexão, respectivamente, os movimentos do alvo rebocado; e

(2) sua missão é levantar a bandeirola quando o retículo vertical da luneta
panorâmica ou do visor de reflexão estiver à frente do alvo rebocado numa distância
menor que a metade do comprimento do cabo. Caso contrário, deverá mantê-la
abaixada.

15 m
(Mini)

15 m
(Mini)

15 m
(Mini)

50 m
(Mini)

50 m (Mini)

20 Cm
(Max)
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d. Oficial de segurança - é o responsável pela segurança do tiro. Além de
ter o comandamento visual sobre os elementos de segurança das peças,  deve
estar ligado aos EDT via telefone, para ter condições de iniciar ou suspender o
fogo.

Fig 9-18. Controles de segurança do campo de tiro

9-13. INTERDIÇÃO DO ESPAÇO AÉREO E ÁREA MARÍTIMA

a. A realização do tiro antiaéreo torna necessária a utilização conjunta, em
alguns casos, do espaço aéreo sob controle da FAe e de áreas marítimas sob
controle da Marinha.

b. Interdição do espaço aéreo
(1) Os procedimentos para interdição são normalmente regulados na

área de cada Comando Militar, devendo contudo, serem observados certos prazos
necessários para que a Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo (DEPV) possa
emitir os avisos aos usuários. Esses avisos são chamados NOTAM (Avisos aos
Navegantes Aéreo) e regulam inclusive o tráfego nas aerovias internacionais que
passam pelo país.

(2) O diretor do exercício deve receber a correta divulgação da interdição
por meio de NOTAM, sem a qual o exercício não poderá ser realizado.

LIMITE
ESQUERDO

LIMITE
DIREITO

SETOR EFETIVO DE TIRO

BALIZA BALIZA
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c. Interdição da área marítima
(1) Quanto à área marítima, as interdições são estabelecidas e contro-

ladas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e publicadas por meio de
Aviso aos Navegantes.

(2) Os procedimentos para interdição normalmente são regulados na
área de cada comando militar, sendo observados certos prazos para que o DHN
possa emitir os avisos.

(3) O diretor do exercício deve receber a correta divulgação da interdição,
por meio dos avisos, sem a qual o exercício não poderá ser realizado.

d. Devem ser evitadas as interdições
(1) De áreas marítimas onde se encontram estabelecidos sinais de

auxílio à navegação.
(2) De zonas de aproximação de aeródromos e locais que possam

dificultar as manobras de pouso e decolagem.

e. Qualquer exercício, mesmo que já tenham sido tomadas as providências
relativas à segurança de pessoal e material, deverá ser interrompido e/ou
cancelado, sempre que as condições meteorológicas não permitirem um fácil e
eficiente controle visual sobre as áreas e/ou espaços onde se deva realizar.

9-13
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