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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

MEMENTO OPERACIONAL

ARTIGO I

DESCRIÇÃO DE ROTINAS OPERACIONAIS

ROTINA 1: PEGAR NA PALAMENTA - GERADOR NO SEU ALOJAMENTO
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ROTINA 2: PEGAR NA PALAMENTA - GERADOR FORA DE SEU ALOJA-
MENTO
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1D 2D 3D 4D

apmataatnaveL
ocolbodadalucitra

.ociluárdih

ovitisopsidoariteR

-nemicetsabaered

ol-ágertnearapot

.4Doa

edafiocaacoloC

.oãçalfusni

raedortlifoetabeR

eadreuqseaarap

TDEoalevin

.)5-21meti(

odoãxenocazaF

ratnemelpuseuqnat

GG:amrofnie

-ILARAPOTNORP

.RAG

RAGIL:adnamoC

.GG

GGoagiL

.)3-21meti(

lacoloanimreteD

-anoicisopoarap

.AOAodotnem

-seatropaerbA

avartsedeadreuq

.oteto

atieridatropaerbA

.otetoavartsede

AOAoanoicisoP

-imretedlacolon

oilíxuaomocodan

.4Dod

omocotetoerbA

éta2Dodoilíxua

odavarteuqifeuq

.oãçisopassen

edoãçagilazaF

-ixórpmocretnimu

.GGoaom

ARoavelE

.)6-21meti(

-aeotetoahceF

acnavalaaanoic

.otnemavarted

-efon1DoailixuA

,otetodotnemahc

ado-odnavartsed

e,atrebaoãçisop

-alaaanoicisop

-nemavartedacnav

-efoãçisopanot

.adahc

anocnaboacoloC

-arepoedoãçisop

.oãç



1-7

C 44-61

ROTINA 3: VERIFICAÇÕES E OPERAÇÕES PARA LIGAR O GG

a. Verificações
(1) Nível do óleo do motor.
(2) Cabo de energia corretamente conectado.
(3) Dispositivo de reabastecimento automático conectado.
(4) Disjuntores das redes A e B 400Hz, conector de combustível e fonte

de 12V armados.
(5) Chave ENERGIA 400Hz na posição DSLG.
(6) Coifa de insuflação no lugar.

b.Operações para ligar o Grupo Gerador
(1) Partida a frio:

(a) liga a chave da bateria;
(b) coloca a alavanca do acelerador na posição 1/4;
(c) coloca a alavanca do afogador na posição PARTIDA;
(d) dá a partida do motor por meio  da chave geral do motor;
(e) coloca a chave geral na posição OPERAÇÃO;
(f) posiciona o acelerador para  MÁXIMO;
(g) posiciona o afogador para OPERAÇÃO.

(2) Partida com o motor quente:
(a) liga a chave de bateria;
(b) coloca o afogador na posição  OPERAÇÃO;
(c) coloca o acelerador na posição 1/4;
(d) dá a partida no motor por meio  da chave geral do motor;
(e) coloca a chave geral na posição OPERAÇÃO;
(f) coloca o acelerador na posição MÁXIMO.
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ROTINA 4: POSICIONAMENTO DO AOA

ROTINA 5: PROCEDIMENTO PARA O NIVELAMENTO GROSSEIRO (D2)

a. Coloca a alavanca de nivelamento GROSSEIRO/PRECISO, na posição
GROSS.

b. Liga o motor da bomba hidráulica e aguarda até que o sistema hidráulico
fique em condições de realizar o acionamento dos macacos (o ruído do motor da
bomba hidráulica mudará de tom).

c.Atuando nas alavancas de extensão, distende os macacos de nivelamento
até que as rodas estejam a mais ou menos 10 cm do chão.

d. Nivela o EDT, observando o nível de bolha circular e combinando a ação
das alavancas de extensão e retração dos macacos.

e. Coloca a alavanca de nivelamento GROSSEIRO/PRECISO, na posição
PREC.

f. Desliga o motor da bomba hidráulica.

ROTINA 6: PROCEDIMENTOS PARA ELEVAR O REPARO DE ACOMPANHA-
MENTO (D2)

a. Verificações preliminares
(1) Chave principal do EDT na posição DESL ou PREAQUEC.
(2) Teto articulado, aberto e travado.

b. Operações
(1) Liga o motor da bomba hidráulica e aguarda até que o sistema

hidráulico fique em condições de realizar o acionamento dos macacos (o barulho
do motor da bomba hidráulica ficará diferente).

3D 4D

oilíxuaomocAOAodapmataevomeR

.4Dod

odapmatadadariteran3DoailixuA

AOA

saavartsedelevátsujaanulocaaxuP

levátsujaanulocadsadalucitraseõçes

.4Dodoilíxuaomoc

.3DoailixuA

-átcenocarapAOAodobacoalorneseD

AOAodserotcenocedleniaponol

onobacodedadimertxeartuoaatcenoC

.AOA

.levátsujaanulocadarutlaaatsujA

.AOAoaleviN



1-9

C 44-61

(2) Pressiona o botão ELEVAR O RA, até 7 (sete) segundos após a
lâmpada do indicador CARREGAR ÓLEO RESERVA ter  se apagado.

(3) Desliga o motor da bomba hidráulica.
(4) Puxa e gira a maçaneta de travamento do eixo de elevação do RA, para

a posição  OPERAÇÃO.
(5) Puxa e gira a maçaneta de travamento da antena do radar de busca

para a posição DESTRAVADA.
(6) Posiciona a alavanca de travamento do eixo de azimute na posição

AZ-DESTRAVADO.
(7) Solta a alavanca de travamento do eixo do radar de acompanhamento.

OBSERVAÇÃO: Só estará autorizada  a  entrada  na  cabina  do  EDT,
quando a alavanca de travamento do eixo  de elevação do RA estiver na posição
OPERAÇÃO

ROTINA 7: VERIFICAÇÕES E OPERAÇÕES PARA LIGAR O EDT
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ROTINA  8: AJUSTE DO EDRB

a. Áreas com interferências naturais (Clutter) devido a alvos indesejados
aparecem no PPI, atrapalhando a visualização do operador. Estas áreas devem,
portanto, ser hachuradas no PPI. As hachuras permanecem mesmo após o EDT
ser desligado e ligado novamente.

b. O D1 comanda: AJUSTAR EDRB!

c. O D2 toma as seguintes providências:
(1) para hachurar áreas no PPI:

(a) posiciona a chave rotativa  EDRB para ESCREVE;
(b) marca as áreas com interferências naturais, utilizando a MARCA

MÓVEL DE DISTÂNCIA (por meio  da ESFERA DE DESIGNAÇÃO) e simultane-
amente mantém a chave de alavanca APAGA/GRAVA na posição LIG. Uma área
sombreada irá aparecer neste local; e

(c) posiciona a chave rotativa EDRB em NORMAL;
(2) para apagar parcialmente as áreas hachuradas:

(a) posiciona a chave rotativa EDRB em APAGA;
(b) marca as áreas hachuradas a serem limpas, utilizando a marca

móvel de distância (por meio  da ESFERA DE DESIGNAÇÃO) e, simul-
taneamente, mantém a chave de alavanca APAGA GRAV na posição LIG. O
mascaramento designado (pela MARCA MÓVEL DE DISTÂNCIA) desaparece no
PPI; e

(c) posiciona a chave rotativa EDRB em NORMAL;
(3) para apagar totalmente as áreas hachuradas:

(a) posiciona a chave rotativa EDRB em APAGA TUDO;
(b) posiciona a chave APAGA GRAV em LIG (todas as hachuras

desaparecem no PPI); e
(c) posiciona a chave rotativa EDRB em normal;

(4) O EDRB está sobrecarregado, não podendo fazer uma avaliação
definida da ameaça:

(a) posiciona a chave de alavanca EDRB em MANUAL, inicializando
novos acompanhamentos manualmente por meio  da ESFERA DE DESIGNAÇÃO
e da tecla  ACOMP MANUAL EDRB-INICIA/APAGA; e

(b) posiciona a chave rotativa EDRB em NORMAL;
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OBSERVAÇÃO: A inicialização automática do EDRB é interrompida
quando a chave rotativa está na posição MANUAL.

(5) para operar sem o EDRB posiciona a chave rotativa EDRB em DESL;
(6) para inicialização manual de uma rota de um vôo:

(a) traz a marca móvel de distância sobre o alvo a ser inicializado;
(b) pressiona a tecla ACOMP MANUAL EDRB-INICIA/APAGA (o alvo

será  numerado no PPI); e
(c) posiciona a chave rotativa EDRB em NORMAL;

(7) para apagar manualmente a rota de um vôo:
(a) traz a marca móvel de distância sobre o alvo com a rota de vôo a

ser apagada;
(b) pressiona a tecla ACOMP MANUAL EDRB-INICIA/APAGA (o

número do alvo irá sumir); e
(c) posiciona a chave rotativa EDRB em NORMAL.

(8) Para soar um alarme acústico quando aparece o primeiro alvo no PPI,
aciona a tecla ALARME EDRB AUTO.

ROTINA 9: VERIFICAÇÃO DO SISTEMA IFF

a. O D1 comanda: VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO IFF.

b. O D2 toma as seguintes providências:
(1) coloca a chave rotativa TESTE (na UNIDADE DE CONTROLE DO IFF)

em LED, todos os leds devem acender;
(2) coloca a chave rotativa TESTE em MEM e verifica se uma espiral

aparece no PPI a cada 3s;
(3) coloca a chave rotativa TESTE em 0/7;
(4) no tambor numérico CÓDIGO1, introduz o valor 0000;
(5) no tambor numérico CÓDIGO2 , introduz 7777;
(6) coloca a chave rotativa CÓDIGO em 1+2;
(7) mantém a chave rotativa CHAMADA na posição MEM, verificando se

aparece no PPI um  círculo a 8 Km e outro a 12 Km; e
(8) coloca a chave rotativa TESTE em OFF, a chave rotativa CHAMADA

em AUTO e as chaves rotativas CÓDIGO, MODO e os tambores numéricos
CODE1 e CODE2 na posição ordenada pelo CS.

ROTINA 10: PREPARAÇÃO DO TELÊMETRO LASER

a. O D1 executa  as seguintes operações:
(1) no painel de conectores do AOA, liga o cabo proveniente do módulo

de chave de segurança do laser, no conector SEGURANÇA LASER.  Liga a chave
de segurança neste módulo;

(2) pressiona a tecla SILÊNCIO LASER, a fim de assegurar que o laser
não seja acidentalmente disparado;

(3) no painel de controle superior, liga a chave de alavanca LASER; e
(4) para utilizar o telêmetro laser, basta liberar a tecla SILÊNCIO LASER

e dispará-la por meio  da tecla LASER no painel de acompanhamento/designação.
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b. Para disparar o telêmetro laser, as seguintes condições devem ser
satisfeitas:

(1) o EDT deve estar acompanhando um  alvo (em qualquer modo de
acompanhamento);

(2) o setor de segurança do laser deve estar delimitado (item 12-22);
(3) o cabo do módulo de segurança do laser deve estar conectado e a

chave de segurança deste módulo deve estar ligada;
(4) a tecla SILÊNCIO LASER deve estar liberada; e
(5) a tecla LASER deve ser pressionada.

NOTA: As luzes brancas localizadas na base da antena do radar de
busca devem ser ligadas somente em condições de teste ou exercícios. Para
operações táticas, estas luzes devem permanecer desligadas.

ROTINA 11: INTRODUÇÃO DE PONTOS DE REFERÊNCIA NO COMPUTADOR

a. Os dados dos pontos de referência (armazenados no computador)
permitem uma rápida verificação da orientação das UT, pois a qualquer momento,
estes pontos de referência podem ser automaticamente observados. Os pontos
de referência adequados devem ser selecionados e suas distâncias determinadas
por meio  de uma carta topográfica (distância recomendada: de 2 a 6 Km).

b. A posição dos canhões também podem ser armazenadas. Neste caso,
utiliza-se uma distância maior que 300 m.

c. Deve-se utilizar a seguinte numeração:
(1) 1, 2 e 3 - canhões;
(2) 4 - GB
(3) 5, 6, 7, 9, 10, e 13 - pontos de referência.
(4) 8 - alvo fictício
(5) 11 e 12 - limites do campo de tiro
(6) 14 e 15 - limites do setor de emissão LASER.
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d. Os procedimentos adotados são os seguintes:
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ROTINA 12: VERIFICAÇÕES PRELIMINARES
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ROTINA 13: ORIENTAÇÃO DO AOA

a. A orientação do AOA é feita utilizando-se um ponto de referência ou
então, se nenhum ponto for visível, será executada por meio  de visada recíproca.

b.No caso de orientação por visada recíproca, tão logo um ponto seja visível,
deve-se refazer a orientação do AOA.

c. Orientação com ponto de referência:

d. Orientação com visada recíproca
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ROTINA 14: ORIENTAÇÃO DO EDT
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ROTINA 15: ORIENTAÇÃO DOS CANHÕES

a. Orientação pelo processo direto - O CS comanda: SEC AT! ORIENTA-
ÇÃO PELO PROCESSO DIRETO.
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b. Orientação pelo processo indireto - O CS comanda: SEC AT! ORIENTA-
ÇÃO PELO PROCESSO INDIRETO.
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ROTINA 16: VERIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO ESTÁTICA
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ROTINA 17: VERIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO DINÂMICA
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ROTINA 19: VERIFICAÇÃO DO DISPARO ELÉTRICO
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ROTINA 20: ABERTURA DE FOGO CONTRA ALVO FICTÍCIO
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ROTINA 22: LIMITAÇÃO DO SETOR DE EMISSÃO DO TELÊMETRO LASER
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ROTINA 23: PROCEDIMENTO DA GUARNIÇÃO NA SONDAGEM
METEOROLÓGICA

1D 2D 3D 4D

!TATDE:adnamoC
-EMMEGADNOS

.ACIGÓLOROET

evahcaanoicisoP

PMOCacnavalaed

/GILOTNEV

OÃLABPMOCA
PMOCAme

.OÃLAB

alcetaanoisserP
-NAMAOAGSD

.EHC

rardauqnearucorP
-amiloconoãlabo

.AOAodrod

omoces-egiriD
erotelfer,oãlab
araportemônorc
onedoãçisopamu
odm03ominím
odrovafaeTDE
odomed(otnev
esoãlaboeuq

.)TDEodetsafa

evahcaanoicisoP
AICNÊTOPavitator

.%001me

alcetaanoisserP
.OICNÊLISRADAR

4DoodnauQ
-nematerrocrevitse
odanoicisopet
3D:amrofni

.OTNORP

alcetaanoisserP
.LAUNAMMOOZ

2D:amrofnI
.OTNORP

evahcaanoicisoP
ROTELESavitator

.1meMOOZ

evahcaanoicisoP
-ADLESavitator
-ARTSOMSOD

.6meROD

-RAL:adnamoC
.RAG



1-41

C 44-61

1D 2D 3D 4D

oetimsnarteR
4Doaodnamoc

.lanisuozovrop

,oãlaboagraL
-atlumisodnanoica
-ônorcoetnemaen

anrotereortem

.TDEoarap

alcetaarebiL

.OICNÊLISRADAR

ahnapmocaeasiV
AOAomocoãlabo
oodnanoisserp
ONAOAoãtob
orivuoéta,OVLA

.relppodmot

alcetaanoisserP

EHCNAMPMOCA

oahnapmocae

-namoleprotelfer

-nâtsidamuétaehc

edacrecedaic

.m003

oãtoboarebiL
eOVLAONAOA
-apmocaaunitnoc

.oãlaboodnahn

atropalepartnE
-anoicisopeatierid
odroiretniones

.TDE

alcetaanoisserP
.RADARPMOCA

onahnapmocA
edrodartsom
odarutlaasodad
ae)H(ovla
odaicnâtsid

.)AD(rotelfer

-/+ratlafodnauQ
arignitaarapm01
adacedarutla
,008,004(adamac
:adnamoc).cte

!OÃÇNETA

onahnapmocA
edrodartsom
serolavsosodad
e)IS(oitísed
rotelferodetumiza

.)RD(

aadignitaresoA
adamacadarutla
,rotelferolep

e!AIEL:adnamoc
ADadrolavoatona
-amacadacarap

.ad

edodnamocoA
soatona,aiel
RDeISedserolav
.adamacadacarap

edodnamocoA
opmetoatona,aiel
.adamacadacarap



C 44-61

1-42

1D 2D 3D 4D

ressópa,adnamoC
amitlúaadignita
-reted(adamac
:)SColepadanim

MEGADNOS
ACIGÓLOROETEM

.ADANIMRET

alcetaanoisserP
,OICNÊLISRADAR

evahcaacoloc

OTNEVPMOC

PMOCA/GIL

oãçisopanOÃLAB
evahca,artuen
meAICNÊTOP
aarebileOTUA
-AMMOOZalcet

.LAUN

-apmocaoasseC
-abodotnemahn

.oãl

:SCoaamrofnI
-EMMEGADNOS
ACIGÓLOROET

.ADANIMRET

soevercsnarT
ansoditbosodad
sodadedahcif

.socitsílab

sodadsoagertnE
.1Doasoditbo

sodadsoagertnE
.1Doasoditbo



1-43

C 44-61

ROTINA 24: ACOMPANHAMENTO DE  ALVOS
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ROTINA 25: APREENSÃO E ENGAJAMENTO DO ALVO REBOCADO NO TIRO
DE INSTRUÇÃO
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ROTINA 26: ACOMPANHAMENTO CEGO
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ROTINA 27: VELOCIDADE RADIAL BAIXA
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ROTINA 28: REAÇÃO A MÍSSIL AR-SOLO
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ROTINA 29: MUDANÇA DE ALVO DENTRO DA FORMAÇÃO PELA JANELA DE
AQUISIÇÃO
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ROTINA 30: MUDANÇA DE ALVO DENTRO DA FORMAÇÃO PELO MONITOR
DE TV

SEÕÇIDNOC 1D
OÃÇIDNOC
TDEOD

OÃÇACIDNI SC

edodoM.1
ahnapmoca
eradarotnem
ovlaodnugeso
onecerapa
.VTedrotinom

2:amrofnI
.SOVLA)siod(

PMOCAalceT
-ecaRADAR

.as



C 44-61

1-50

SEÕÇIDNOC 1D
OÃÇIDNOC
TDEOD

OÃÇACIDNI SC

anoisserP
ooxiabarap
-namodlena
-nazilitu,eehc
,omsemood

alenajaavel
-apmocaed
-apotnemahn
-esodamicar
-ileovlaodnug
odlenaoareb
-aja(ehcnam
-mocaedalen
otnemahnap
ecenamrep
.)ovlaoerbos

PMOCAalceT
.acsipVT

aanoisserP
PMOCAalcet
-naduma(VT
resovlaedaç

.)adautefe

PMOCAalceT
.ednecaVT

-ES:amrofnI
-LAODNUG
rop(s....OV
4es,olpmexe
-es)ortauq(
etse,sodnug
-eferéopmet

-arudaetner

otejartedoãç
ovlaoarap
.)odaredisnoc

-mocaodoM.2
otnemahnap
,ehcnamuoVT
odnugesoe
ecerapaovla
edrotinomon

.VT

2:amrofnI
.SOVLA)siod(

PMOCAalceT
PMOCAuo,VT
-ecaEHCNAM

.as



1-51

C 44-61

SEÕÇIDNOC 1D
OÃÇIDNOC
TDEOD

OÃÇACIDNI SC

-UM:adnamoC
EDAÇNAD
VTALEPOVLA
,oipícnirpme(
-rebaaodnauq
ogofedarut
-nugesoartnoc
revitseovlaod

.)adíulcnoc

aanoisserP
PMOCAalcet
-itnocOGEC

.etnemaun

rodacidnI
OGECPMOCA

.acsip

alenajaaveL
-apmocaed
VTotnemahn
odoiemrop(
arap)ehcnam
-esodamic

.ovlaodnug

alcetaarebiL
-ECPMOCA

.OG

-ES:amrofnI
-LAODNUG
rop(s....OV
4olpmexe
,ges)ortauq(

éopmetetse
aetnerefer
edoãçarud
oarapotejart
-isnocovla

.)odared



C 44-61

1-52

ROTINA 31: MUDANÇA DE ALVO PELO MODO DE DESIGNAÇÃO
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ROTINA 32: PROCEDIMENTOS PARA ABAIXAR O RA (D2)

a.Verificações preliminares
(1) Chave principal do EDT na posição DESL ou PRÉAQUEC.
(2) Teto articulado aberto e travado.
(3) Tampas dos painéis da mesa de operação fechadas.
(4) Banco dos operadores na posição de marcha.
(5) Seção articulada da mesa de operação na posição de marcha.
(6) Alavanca de travamento em direção do RA, na posição DIR-TRAVADA.
(7) Alavanca de travamento da antena do radar de busca na posição

travada.
(8) Alavanca de travamento em elevação da antena de acompanhamento

na posição ELV-TRAVADA.
(9) Chave rotativa do RA na posição ZERO.
(10) Alavanca de segurança do movimento de articulação do RA na

posição de marcha.

b. Operações
(1) Liga o motor da bomba hidráulica e aguarda até que o sistema

hidráulico fique em condições de realizar o acionamento dos macacos (o barulho
do motor da bomba hidráulica ficará diferente).
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(2) Pressiona o botão abaixar o RA  até que  esteja apoiado sobre o painel
de controle superior.

(3) Desliga o motor da bomba hidráulica.

ROTINA 33: PROCEDIMENTO PARA RECOLHER OS MACACOS DE
NIVELAMENTO (D2)

a. Coloca a alavanca de nivelamento GROSS/PREC, na posição GROSS.

b. Liga o motor da bomba hidráulica.

c. Atua nas alavancas da retração dos macacos, recolhendo-os completa-
mente.

d. Desliga o motor da bomba hidráulica.

ROTINA 34: PROCEDIMENTOS PARA DESLIGAR O GRUPO GERADOR (D4)

a. Coloca o acelerador na posição MIN.

b. Desliga o GG na chave geral do motor.

c. Desliga a chave de bateria.

ROTINA 35: ATRACAR NA PALAMENTA - GERADOR EM SEU ALOJAMENTO
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ROTINA 36: ATRACAR NA PALAMENTA - GERADOR FORA DE SEU ALOJA-
MENTO
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1D 2D 3D 4D
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ARTIGO II

SEQÜÊNCIA DAS ROTINAS OPERACIONAIS

1-1. “CHECK LIST”

As atividades listadas a seguir devem ser executadas na ordem em que são
apresentadas, observando-se as rotinas operacionais respectivas:

(1) ligar o GG (Rotina 3);
(2) abrir as janelas laterais e a traseira (Rotina 3);
(3) nivelar o EDT (Rotina 5);
(4) elevar o RA (Rotina 6);
(5) ligar o sistema de ventilação e ar condicionado e colocar a chave

principal do EDT em OPERAÇÃO (Rotina 7);
(6) acender as luzes da cabina (Rotina 7);
(7) colocar a chave rotativa do RA em NORMAL (Rotina 7);
(8) verificar o painel de controle superior (Rotina 7);
(9) verificar a iluminação da mesa de operação (Rotina 7);
(10) ajustar o volume do alarme de Míssil Ar Solo (Rotina 7);
(11) verificar o painel de supervisão (Rotina 7);
(12) verificar o contraste no monitor TV (Rotina 7);
(13) verificar se a objetiva da câmera de TV está limpa e ajustar o brilho,

contraste e foco da imagem (Rotina 7);
(14) verificar a presença da janela de acompanhamento e do retículo

eletrônico (Rotina 7);
(15) verificar se o equipamento está em Programa de Combate (Rotina 7);
(16) verificar a existência da coluna indicadora da janela de aquisição

(Rotina 7);
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(17) verificar se o cursor do radar de busca, anéis de 4 Km e símbolos
estão presentes na tela PPI e ajustar nos respectivos potenciômetros, se for o
caso (Rotina 7);

(18) ajustar o Vídeo Bruto e o Vídeo Tratado (Rotina 7);
(19) mover a MMD por meio  da Esfera de Designação (Rotina 7);
(20) observar o movimento do símbolo E após o acionamento da tecla

DSG RADAR (Rotina 7);
(21) bloquear ou liberar os canais de freqüência (Rotina 7);
(22) realizar o ajuste FAR MAS/BUSCA/ACOMP (Rotina 7);
(23) ajustar a SEN RECEP para os radares de busca e acompanhamento

da banda I (Rotina 7).
(24) ajustar a SEN RECEP do radar da banda K (Rotina 7).
(25) ajustar o filtro do receptor da coluna das células de aquisição

(Rotina 7);
(26) executar as verificações preliminares da Sec (Rotina 12);
(27) realizar o ajuste do EDRB (Rotina 8);
(28) fazer os testes de interrogação de memória do IFF e registrar o modo

e os códigos que serão usados (Rotina 9);
(29) executar o teste rápido (Rotina 7);
(30) orientar o EDT (Rotina 14);
(31) introduzir os pontos de referência (Rotina 11);
(32) orientar o AOA (Rotina 13);
(33) orientar os canhões (Rotina 15);
(34) realizar a Verificação da Transmissão Estática (Rotina 16);
(35) realizar a Verificação da Transmissão Dinâmica (Rotina 17);
(36) delimitar o limite inferior do LASER (Rotina 22);
(37) realizar o levantamento meteorológico (Rotina 23);
(38) introduzir os seguintes dados no computador:

(a) meteorológicos;
(b) balísticos;
(c) aquisição do alvo;
(d) Vo do canhão; e
(e) duração da rajada.

(39) verificações finais quanto a visibilidade dos ecos na tela PPI.
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CAPÍTULO 2

GUIA DE REFERÊNCIA ILUSTRADO

Fig 2-1. Painel de controle de teste/radar de acompanhamento (folha 1 de 2)

Ajuste da taxa de falso alarme FAR. Pressionando-se a
respectiva tecla no painel de operação/teclado, o receptor
em questão é levado a condição do teste requerido para

o alinhamento. A FAR é indicada como uma tensão no

mostrador de dados do monitor de TV.

POTENCIÔMETRO AJUSTE FAR MAS:
- Chave AJS FAR/MAS/BUSCA/ACOMP pressionada
(uma vez).
- Indicação: FAA 5.00 V.
- Alinhamento para 5V + 1V.

ATENÇÃO: Reação muito lenta; observar indicação
após 6 s.

CHAVE PPI - Liga a imagem de
teste na tela PPI.

POTENCIÔMETRO  AJUSTE  FAR  BUSCA:
-Chave AJS FAR/MAS/BUSCA/ACOMP
pressionada (duas vezes).
- Indicação: FAS 5.00 V.
- Alinhamento para 5V + 1V.
ATENÇÃO: Reação lenta.

POTENCIÔMETRO  AJUSTE  FAR  ACOMP:
- Chave AJS FAR/MAS/BUSCA/ACOMP
pressionada (três vezes).
- Indicação: FAT 5.00 V.
- Alinhamento para 5V + 1V.

CHAVE ALARME/LÂMPADAS
ALARME - Testa o som do alarme
LÂMPADAS - Testa todas as lâm-
padas do controle.
(POSIÇAO CENTRAL - neutra)

CHAVE SET (1)/SET (Ø) - Utili-
zada durante o teste funcional
para teste da interface do com-
putador

CHAVE ROTATIVA:
VTD - Testa todo o sistema e a precisão da orientação dos canhões (predição balística)
através do acompanhamento de um alvo pela peça.
NORMAL - Normal
VTE - Testa a precisão da orientação dos canhões (sem predição dinâmica ou balística)
através da orientação do canhão para um ponto pré-determinado. Os dados do ponto de
referência são introduzidos no computador e são sempre acessíveis.
ALVO SIMULADO - Dispara contra alvos fictícios para teste balístico (sem deflexão
dinâmica). O ponto fictício é introduzido no computador e é sempre acessível.
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Fig 2-2. Painel de controle de teste/radar de acompanhamento (folha 2 de 2)

POTENCIÔMETRO VOL DOPPLER:
Ajusta a intensidade do VOL DOP-
PLER.

POTENCIÔMETRO  VÍDEO  BRUTO  CMG:
Ajusta o nível de ruído na janela de aqui-
sição quando o vídeo é ligado (luz jane-
las vídeo bruto acende).

POTENCIÔMETRO VOL ALARME:
Ajusta a intensidade do VOL de
alarme.

POTENCIÔMETRO SEN RECP:
Estabelece o alcance funcional do
radar de tiro; durante a fase de
designação, o valor do eco da
distância do alvo é interrogado e o
ganho do receptor é ajustado de
acordo com esta distância, e durante
a fase de acompanhamento, somente
o CAG é efetivo.

CHAVE DE ALAVANCA COMP
VENTO LIGADO/ACOMP BALÃO

COMP VENTO LIGADO - Aciona a
compensação do vento do receptor
do radar de tiro.
ACOMP BALÃO - Aciona o
acompanhamento balão (para
determinação de dados do vento
balístico); o modo MTI do radar de
acomp é automáticamente desligado.
POSIÇÃO CENTRAL - Neutra.

CHAVE SELETORA POTÊNCIA:
Ajusta a distribuição de potência entre os radares de busca e tiro.

AUTO – Posição normal, controle automático da distribuição de potência.
100 – 100% para radar de acomp.
50 – 50% para radar de acomp, 50% para radar de busca.
10 – 90% para radar de busca, 10% para radar de acomp.
0 – 100% para radar de busca.



2-3

C 44-61

Fig 2-3. Painel de supervisão (folha 1 de 4)
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Fig 2-4. Painel de supervisão (folha 2 de 4)
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Fig 2-5. Painel de supervisão (folha 3 de 4)
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Fig 2-6. Painel de supervisão (folha 4 de 4)
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Fig 2-7. Painel de TV

TECLA FILTRO AMARELO: Aciona (luz

acende) o filtro amarelo da câmera de TV.

NOTA - Se os FILTROS VERMELHO E AMARELO

forem acionados simultaneamente, um filtro cinza

adicional é acionado.

TECLA JANELA - VÍDEO BRUTO: Quando
acionada (luz acende) o vídeo bruto do radar de
acomp é mostrado na janela de aquisição no
monitor de TV.

TECLA ZOOM-MANUAL: Quando acionada (luz acende), este
botão desliga o controle automático de zoom, transferindo o
controle manual (ajuste) para a chave rotativa SEL ZOOM.

TECLA FILTRO VERMELHO: Aciona (luz acende) o filtro
vermelho da câmera de TV (este filtro é automaticamente
selecionado se a chave rotativa TV estiver em OBS PROJETIL,
ou se uma medida de distância é realizada).
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Fig 2-8. Painel de mudança de alvo/acompanhamento cego

TECLA MUDANÇA DE ALVO-DISTANTE/PRÓXIMO: Estas teclas são usadas
para mudança rápida de alvo dentro da mesma formação.
No modo ACOMP RADAR - Salto em distância para mais perto (PRÓXIMO) ou
mais longe (DISTANTE) pode ser realizado arbitrariamente, ou seja, quantas
vezes necessário.
No modo ACOMP TV ou ACOMP MANCHE - Salto em distância para o mais perto
ou mais longe e transferência automática para ACOMP RADAR.

TECLA ACOMP CEGO: Se esta tecla é continuamente pressionada, o computador
extrapola a rota de vôo do alvo, baseado nos últimos dados armazenados (esta tecla deve
ser pressionada antes do alvo desaparecer devido a sua dissimulação).
Quando esta tecla é liberada, a distância é determinada novamente pelo programa de
exploração de distância.
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Fig 2-9. Painel de controle RA/TV(folha 1 de 2)

CHAVE ROTATIVA RA

ORIENT AOA VR  –  O AOA é orientado por visada recíproca AOA-RA, com auxílio do

botão ORIENT AOA.
ORIENTE AOA PR – É utilizada para a verificação da orientação do AOA com ponto de
referência. É feita com auxílio do botão ORIENT AOA.
NORMAL – Posição normal.
MANCHE – O RA é controlado pelo manche, com maior velocidade (posicionamento

rápido).

POS ZERO – O RA é colocado em posição de travamento, isto é, o RA (elevado) fico
pronto para ser abaixado.

Botão ORIENTAÇÃO AOA - Permite a
orientação do AOA com o EDT
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CHAVE ROTATIVA

CAL - Calibra os retículos eletrônicos, que são avivados juntamente com os retículos
óticos.
NORMAL - Posição normal; todas as avivações de imagens necessárias à operação tática
estão disponíveis.
ORIENT - Os retículos óticos são ativados (para serem utilizados em: armazenamento de
pontos de referência, orientação de canhões, orientação do AOA).
OBS PROJETIL - Para abertura de fogo contra alvos fictícios, todas as avivações de
imagens necessárias à operação tática estão disponíveis. A fim de melhorar a observação
do projetil, o filtro vermelho, o vídeo bruto da janela de aquisição e o pulso estreito (para
fornecer uma subdivisão mais precisa da janela de aquisição) são acionados.

POTENCIÔMETRO RETÍCULO-BRILHO: Ajuste do brilho
dos retículos óticos no monitor de TV, desde que a chave
rotativa TV esteja em CAL ou ORIENT.

CHAVE DE ALAVANCA FOCO-PRÓXIMO/
DISTANTE: Posiciona o foco da câmera de TV
para objetos próximos ou distantes (necessário
durante a orientação).

Fig 2-10. Painel de controle RA/TV(folha 2 de 2)
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INDICADOR DIST PARALAXE MEDINDO:
Indica (led acende) que é possível fazer

a medida de paralaxe.
INDICADOR OBTURADOR LUZ-LIGADO:

Indica (led acende) que o obturador da câmera

de TV está fechado. O fechamento ocorre

automaticamente quando  o brilho excede a

faixa normal de operação.

CHAVE ROTATIVA SELETOR ZOOM:

Seleciona (manualmente) e indica a

posição do zoom, quando o botão ZOOM

MANUAL é acionado (posições 1 a 8).

1 - Retículos eletrônicos.
2 - Janela de TV.
3 - Janela adicional.
4 - Janela de aquisição.
5 - Coluna indicadora da DT.
6 - Coluna indicadora da altura do alvo.
7 - Mostrador de dados.

BOTÃO BRILHO: Ajusta o
brilho da imagem de TV.

BOTÃO CONTRASTE: Ajusta o
contraste da imagem de TV.

CHAVE ROTATIVA SEL DADOS MOS-
TRADOR: Seleciona a apresentação no
mostrador de dados, em função do
programa do computador

  - PARA PROGRAMA DE COMBATE  -
1 - Modo de suavização.
2 - Distância do alvo.
3 - Distância futura do alvo.
4 - Tempo de vôo do projetil.
5 - Altura do alvo.
6 - Dados para acompanhamento balão.
7 - Vago.
8 - Tipo de programa armazenado.

Fig 2-11. Painel do monitor TV
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ANEL DO MANCHE

CONDIÇÕES
(Painel de acompanhamento/designação)

TECLA REINIC ACESA: (desde que a MMD não tenha sido ainda movida pela esfera de

designação) pressionando-se o anel do manche, a janela de TV é controlável e o RA segue

a mesma em direção e elevação.

NO MODO ACOMP RADAR: Pressionando-se o anel do manche, a janela de TV é controlável

para mudança de alvo pela TV (acompanhamento pelo radar não é influenciado), liberando-

se o anel (tecla ACOMP TV pisca) é possível o acompanhamento pela TV de um segundo

alvo pressionando-se a tecla ACOMP-TV.

NO MODO ACOMP MANCHE: Com o acionamento do manche a janela de acomp TV é

controlável em direção e sítio, o RA segue em direção e sítio e o computador auxilia o controle

ACOMP S PELO MANCHE (NO MODO ACOMP RADAR): Com o acionamento do manche a

janela é controlável em sítio, o RA segue em sítio e o computador auxilia o controle.

ANEL DO MANCHE

Fig 2-12. Painel do manche

ÂNGULO DE DIREÇÃO ÂNGULO DE SÍTIO
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INDICADOR CANHÃO 1: Indica (luz
acende) que o canhão 1 está
acompanhando o alvo conforme os
dados fornecidos pelo EDT.

INDICADOR CANHÃO 2: Indica (luz
acende) que o canhão 2 está
acompanhando o alvo conforme os
dados fornecidos pelo EDT.

INDICADOR CANHÃO 3: Indica (luz
acende) que o canhão 3 está
acompanhando o alvo conforme os
dados fornecidos pelo EDT.

INDICADOR IFF AMIGO: Indica (luz acende)
que o alvo acompanhado é amigo.

TECLA DE SEGURANÇA
SILÊNCIO LASER: Quando
acionada (luz acende) inibe o
disparo do telêmetro laser.

TECLA FOGO CONTÍNUO: Fornece o comando de fogo contínuo
aos canhões (luz acende) sobrepondo-se ao bloqueio de fogo
dado pelo computador (sobrepõe-se a indicação IFF amigo). Esta
tecla deve ser utilizada em casos de emergência (por exemplo,
quando um míssil é lançado pelo vetor hostil).

BOTÃO FOGO / INDICADOR PRONTO P/ FOGO:
Quando o indicador PRONTO P/ FOGO acende,
isto indica que o alvo está localizado dentro do
alcance efetivo dos canhões e a permissão de
fogo foi dada pelo computador para pelo menos
um canhão.
O botão FOGO fornece o comando para o canhão
designado efetuar uma rajada.

Fig 2-13. Painel de comando de tiro e indicadores (folha 1 de 3)
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INDICADOR ALARME MAS: Pisca e
um som intermitente é emitido pelo alto

falante, indicando que o radar de

acompanhamento detectou a presença
de míssei ar-solo. Este alarme é
desligado somente quando o modo de
acompanhamento é interrompido.

INDICADOR VEL RADIAL
BAIXA: Pisca quando a
velocidade radial do alvo
diminui e o modo “não
d o p p l e r ” e n c o n t r a - s e

bloqueado ou desligado.

INDICADOR D AMBÍGUA: Pisca
indicando que o eco recebido é
impreciso.

INDICADOR INTF ATIVA:
Pisca quando o radar está
acompanhando interfe-
rência.

TECLA AQUISIÇÃO-JANELA
PEQUENA: Quando acionado
(luz acende), pré-seleciona a

janela pequena de aquisição
durante o modo DSG RADAR
(no caso de interferência no
radar).

TECLA DSG EDRB-AUTO: Quando
acionado (luz acende) as coordenadas do
primeiro alvo inimigo, penetrando no espaço
aéreo monitorado pelo radar de busca, são

enviadas ao computador, comutando a

designação automática do alvo mais
ameaçador para apreensão automática. Um
alame sonoro é ligado automaticamente,

mesmo quando a tecla ALARME EDRB

AUTO não tenha sido acionada.

TECLA ALARME EDRB-AUTO:

Quando acionado (luz acende) faz com

que o alvo mais ameaçador que aparece
no espaço aéreo monitorado pelo radar
de busca, acione um alarme sonoro.

TECLA DSG AOA-MANCHE: Quando
acionada (luz acende) efetua pré-seleção
da transição de DSG AOA para ACOMP
MANCHE, quando o acompanhamento
pelo radar torna-se impossível (poe
exemplo: quando a posição do alvo é
virtual.

TECLA ALARME MAS REINIC:
Quando acionada, desativa o
alarme MAS presente, deixando o
alarme em condições de ser
acionado por outro míssil.

TECLA NÃO DOPPLER AUTO
DESL: Quando acionado (luz
acende) bloqueia a comutação
automática para o modo “não
doppler”. Esta tecla é utilizada em

caso de alvos voando a baixa altura,

quando há perigo do radar

confundir este alvo com ecos

indesejáveis.

TECLA ALARME AUTO

CAN DESL: Quando

acionado (luz acende) esta

tecla inibe o alarme

automático dado aos

canhões.

Fig 2-14. Painel de comando de tiro e indicadores (folha 2 de 3)

INDICADOR ACOMP
CEGO: Pisca indicando
que o acompanhamento
do alvo está sendo
baseado nos dados de vôo

armazenados no

computador.
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TECLA RADAR-PC LIG: Aciona a

polirização circular do radar de

busca (luz acende), a fim de obter

maior precisão em condições

climáticas adversas.

CHAVE SELETOR FRP:

FRP ESCALONADA - Transferência
escalonada (com seqüência pré-
determinada) dos pares de FRP, para
eliminação das faixas de velocidade cega
ocorridas nas freqüências normais de
repetição de pulso.

1 a 5 - Permite selecionar 5  (cinco)
diferentes pares de FRP, a fim de obter
melhor supressão de interferências no PPI.TECLA RADAR-PULSO ESTREITO:

Seleciona a transmissão com pulsos
de curta duração (luz acende)
possibilitando maior resolução de
distância, com alcance reduzido.

TECLA RADAR-SÓ RECEPÇÃO:
Seleciona o modo “só recepção”
(luz acende), inibindo a
transmissão e só permitindo a
recepção.

TECLA RADAR-SILÊNCIO: Seleciona o
modo “silêncio radar” (luz acende),
mantendo o transmissor e o receptor
inibidos.

CHAVE ROTATIVA FREQÜÊNCIA:

AUTO - Transferência automática de freqüência
(entre 1 e 5), controlada pelo computador no caso
de “jammer”.

1 a 5 - Freqüência preestabelecidas (normal).

MACF - Transferência aleatória e contínua de
freqüência (a cada 40 ms); usada no caso de
“jammer” (mudança aleatória e contínua de
freqüência).

Fig 2-15. Painel de comando de tiro/indicadores (folha 3 de 3)
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 TECLA ACOMP-RADAR: Aciona e indica (luz
acesa) que o EDT está operando no modo ACOMP
RADAR (em banda I e K). O alvo é acompanhado
em todas as três coordenadas pelo radar de tiro
banda I e K (auxílio de controle é dado pelo
computador, pois a janela de acomp TV segue a
tensão de erro do radar).
Esta tecla permite a mudança ACOMP MANCHE,
ACOMP TV para ACOMP RADAR (banda I e K).

TECLA SILÊNCIO: Inibe a
emissão do radar K

TECLA ACOMP-MANCHE:
Aciona e indica (luz acesa)
que o EDT está operando no
modo ACOMP MANCHE. O
manche controla a janela de
ACOMP TV e o RA; a
distância é dada pelo radar
e o auxílio de controle pelo
computador. Esta tecla
permite a mudança ACOMP
RADAR, ACOMP TV para
ACOMP MANCHE.

TECLA S PELO MANCHE:
Aciona e indica (luz
acesa) um modo de
acompanhamento misto,
onde o sítio é dado no
modo ACOMP MANCHE,
azimute e distância são
dados no modo ACOMP
RADAR. Pressionar esta
tecla quando o sítio do
alvo não puder ser
acompanhado pelo radar
devido ao efeito espelho

TECLA ACOMP TV: Aciona e indica (luz
acesa) que o EDT está no modo ACOMP
TV. O processador de TV controla a
janela de TV e o RA, a distância é dada
pelo radar e o auxílio de controle pelo
computador. Esta tecla permite a
mudança ACOMP RADAR ou ACOMP
MANCHE para ACOMP TV.

TECLA LASER: Quando acionada (luz acende), esta
tecla permite o disparo do telêmetro laser, desde que
as condições de segurança básica estejam atendidas.
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA:
- TECLA SILÊNCIO LASER liberada.
- Cabo de segurança (com chave liga/desliga)
conectado ao conector SEGURANÇA/LASER (e
chave ligada).
- Chave de alimentação LASER ligada.
- EDT está executando um acompanhamento.
- O alvo está dentro do alcance do laser.

NOTA - Para efetuar a mudança de alvo durante o modo ACOMP RADAR (I e K):
- utilizando o manche (anel pressionado), a janela de acomp TV é movida para o

segundo alvo;
- liberando o anel do manche (Tecla ACOMP TV pisca), o processador de TV direciona

a janela de TV para o segundo alvo. Pressionando-se o botão ACOMP TV, a mudança para
o segundo alvo é então realizada (botão acende). Então, o segundo alvo é acompanhado em
ângulos pelo processador de TV e a distância é determinada por um programa de exploração
em distância.

Fig 2-16. Painel de acompanhamento/designação (folha 1 de 2)
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Fig 10-17. Painel de acompanhamento/designação (folha 2 de 2)

TECLA ATEN RB - INTF ATIVA: Se esta tecla é

pressionada continuamente durante uma DSG INTF

ATIVA em uma interfência” muito forte, o indicador de

interferência (feuxe radial) no PPI torna-se mais

estreito e atenua em 30 dB o receptor de busca

permitindo um posicionamento mais exato da marca

móvel de distância.

TECLA ALARME CAN MANUAL:

Pressionando-se esta tecla, um

alarme acústico é dado para as

guarnições dos canhões.

BOTÃO DSG EXT: Vago

TECLA INTERCOM: Permite a
comunicação externa do
EDT, em controle remoto.
Pressionar para falar, soltar
para ouvir.

TECLA REINIC: Quando
acionada (luz acende),
interrompe um acom-
panhamento ou uma
designação existente pois o
modo REINIC é executado.

TECLA DSG-AOA: Aciona e indica (luz acesa) que o

EDT está no modo DSG-AOA. O RA segue o AOA com

valores de azimute e sítio; o programa de exploração
em distância é completado e após a aquisição do alvo,
a mudança para ACOMP RADAR é efetuada. No modo
REINIC, a DSG AOA é iniciada somente pelo AOA. Em
qualquer modo de acompanhamento ou em qualquer
outro modo de designação, este botão pisca quando o
alvo é designado pelo AOA e a DSG AOA é iniciada
pressionando-se este botão (resultando-se em uma
mudança para o alvo acompanhado pelo AOA).
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Fig 2-18. Painel de controle PPI/radar de busca/EDRB (folha 1 de 4)

POTENCIÔMETRO PPI VÍDEO TRATADO:
Ajusta a intensidade do vídeo MTI do radar de
busca e do indicador de interferência ativa,
na PPI.

POTENCIÔMETRO VÍDEO BRUTO CMG:
Ajusta a intensidade do brilho do vídeo
bruto do radar de busca na PPI.

POTENCIÔMETRO SÍMBOLOS:
Ajusta a intensidade do brilho
dos símbolos (marcas) na PPI.

POTENC IÔMETRO
INTENSIDADE: Ajusta a
intensidade do brilho de
fundo de toda tela da PPI.

POTENCIÔMETRO 4 Km: Ajusta a
intensidade do brilho das marcas
(circulares) de distância de 4 Km.

CHAVE 12 Km-20 Km:
Seleciona as marcas de
distância  de  20  Km  para
12 Km na PPI.
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Fig 2-19. Painel de controle PPI/radar de busca/EDRB (folha 2 de 4)

POTENCIÔMETRO RADAR DE BUSCA SEM RECP:
Ajusta a amplitude do sinal recebido (eco) do radar
de busca em função da distância; sua principal
função é atenuar  os ecos fixos de obstáculos
próximos, para uma boa sensibilidade na busca é
recomendável que o ajuste não superior a 4 Km.

CHAVE RADAR DE BUSCA-COMP VENTO LIGADO:
Liga a compensação de vento do receptor do radar
de busca.

CHAVE ROTATIVA - RADAR DE BUSCA

INDIC INTF DESL - Desliga a indicação automática de
“interfência”. A indicação automática de interferência
fornece na PPI, quando uma interferência é detectada, o
azimute da interferência na forma de um feixe radial de no
mínimo 5 Km. Desta forma, a interferência pode ser
apreendida pressionando-se a tecla DSG INTF ATIVA.

 VÍDEO ACOMP VÍDEO - Liga o vídeo do radar de acomp
I na PPI (por exemplo: para verificação total do vídeo do
radar de acomp I) o vídeo MTI do radar de busca é
simultaneamente desligado.

NORMA - Posição normal.

REINIC CPTD - Reinicia todo o processamento do
computador.
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POTENCIÔMETRO COMP VENTO-DIREÇÃO:
Compensação (em direção) da velocidade de
ecos indesejáveis.

POTENCIÔMETRO COMP VENTO-VELOCIDADE:
Compensação (em amplitude) da velocidade dos
ecos indesejáveis.

Fig 2-20. Painel de controle PPI/radar de busca/EDRB (folha 3 de 4)
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POTENCIÔMETRO VÍDEO BRUTO CMG:
Ajusta a intensidade do brilho do vídeo
bruto do radar de busca na PPI.

CHAVE ROTATIVA EDRB:

DESL - EDRB não fornece qualquer
dado de alvo ao computador. Todos os
demais controles do EDRB ficam
inoperantes.

MÁSCARA - Áreas de interferência
mascaradas são apresentadas na PPI.
Demais funções do EDRB são inibidas.
Inibe o IFF quando o alvo (ACOMP 2D)
estiver atravessando a área mascarada
com exceção no caso de
acompanhamento 3D.

NORMAL - Os traços de vôo são
automática ou manualmente
inicializados e apresentados na PPI.
Avaliação de ameaça é realizado.
Áreas mascaradas são presentadas
na  PPI.

ESCREVE - (chave de alavanca EDRB
- APAGA GRAVA deve estar na posição
LIG) Escreve as áreas de interferência
na PPI, com a esfera de designação e
marca de disgnação de alvo.

APAGA - (chave de alavanca EDRB -
APAGA GRAVA deve estar na posição
LIG) Apaga as áreas de interferência,
com o auxílio da esfera de designação

e marca de designação de alvo.

APAGA TUDO - (chave de alavanca

EDRB - APAGA GRAVA deve estar na

posição LIG) durante uma rotação da

antena de busca, todas as áreas

mascaradas são apagadas.

CHAVE EDRB-MANUAL-AUTO:

Liga a inicialização manual ou

apagamento dos traços de vôo

no EDRB.
CHAVE EDRB-APAGA GRAVA/LIG:

Utilizada em conjunto com a chave

rotativa EDRB, para gravar e apagar

máscaras.

Fig 2-21. Painel de controle PPI/radar de busca/EDRB (folha 4 de 4)
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SIGNIFICADO DAS MARCAS

1. ECO DO ALVO COM SINAL AMIGO.
2. MARCA DE CONFIRMAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO BEM SUCEDIDO.
3. MARCA DO PONTO FUTURO.
4. MARCA MÓVEL DE DISTÂNCIA.
5. MARCA DE ALTURA DO ALVO.
6. MARCA DE SÍTIO DA ANTENA DO RA.
7. VETOR AOA.
8. INDICAÇÃO DE “INTERFERÊNCIA ATIVA”.
9. MARCA DE DISTÂNCIA DE 4 (quatro) Km.
10. LIMBO DE AZIMUTE MÓVEL.
11. ALVOS TWS (NUMERADOS DE 1 ATÉ 8).
12. ALVO MAIS AMEAÇADOR (NÚMERO PISCANDO).
13. ECO DO ALVO NO VÍDEO MTI.
14. VÍDEO “CLUTTER”.
15. LINHA DE VARREDURA DO RADAR DE BUSCA.
16. ÁREA MASCARADA .

Fig 2-22. Tela PPI
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TECLA DSG EDRB-MAIS AMEAÇADOR: Pressionando-
se momentaneamente este botão, uma seleção de alvos
é realizada.
Os alvos mais ameaçadores são numerados de 1 a 8 na
PPI, o alvo mais ameaçador (podendo ser qualquer um
numerado de 1 a 8) é também apresentado na PPI com o
número correspondente piscante (o RA move-se para
este alvo).
Quando este alvo mais ameaçador é apreendido, o
número correspondente desaparece da tela PPI e o
número piscando será o do próximo alvo mais ameaçador.
O número desaparecido volta a tela PPI quando um novo
alvo entra no espaço aéreo coberto pelo radar de busca.

TECLA DSG INTF ATIVA:
Pressionando-se esta tecla, o
modo DSG INTF ATIVA é iniciado.
O RA segue a MMD em direção e
executa o programa de
exploração em elevação. A
distância é posicionada em um
valor (fixo) inicial; logo após, um
programa específico de busca
em alcance é iniciado.

TECLA DSG RADAR: Pressio-
nando-se momentaneamente
esta tecla, o modo DSG RADAR
é iniciado. O programa de
exploração em sítio é iniciado e,
após o alvo ser adquirido, o
sistema muda para o modo
ACOMP RADAR.

TECLA ACOMP MANUAL EDRB-INICIA/APAGA: Quando
pressionada, inicia ou apaga uma rota de vôo no EDRB
da seguinte maneira:
- quando a rota de vôo designada está em andamento,
ele apaga; caso contrário, inicializa.
- a chave EDRB-MANUAL/AUTO deve estar
posicionada em manual.

ESFERA DE DESIGNAÇÃO:
Controla a MMD da PPI. Nos
modos DSG RADAR ou REINIC,
o sistema de acompanhamento
segue em direção e distância a
MMD. No modo DSG INTF ATIVA
o sistema de acompanhamento
segue em direção a MMD.

Fig 2-23. Painel da esfera de designação

DSG
INTF
ATIVA

DSG
RADAR

INICIA
APAGA

MAIS
AMEA-

ÇADOR

ACOMP MANUAL
EDRB

DSG EDRB
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Fig 2-24. Painel de indicação do computador

MATRIZ DE LÂMPADAS: Indicação com 64 campos (lâmpadas), cujas inscrições variam
de acordo com o programa introduzido no computador.
A célula iluminada define o dado para entrada ou saída através do teclado ou mostrador
numérico. Após a seleção da célula inicial de uma seqüência, as demais células são
automaticamente selecionadas. Ao findar uma seqüência, o campo seleção acende
(este é o campo de descanso e deve estar aceso quando não há intercâmbio de dados).

FILEIRAS DE TECLAS DE SELEÇÃO:
Duas fileiras de oito teclas cada (uma
vertical e outra horizontal) para seleção
de um determinado campo na matriz de
lâmpadas.

INDICAÇÃO DE SELEÇÃO DE DADOS:
Indica (luz pisca) que o computador
selecionou uma célula na matriz de
lâmpadas, ou indica (luz acesa) que um
campo pode ser escolhido pelo computador.

INDICAÇÃO DE INTERCÂMBIO DE DADOS:
Indica (luz piscante) que o valor exibido pelo
computador necessita de reconhecimento,
ou indica (luz acesa) que o sistema está
pronto para entrada de dados.

INDICADOR NUMÉRICO: Mostrador númerico de sete dígitos
para apresentar os dados introduzidos no computador (através
do teclado) ou exibir os dados de saída.
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Fig 2-25. Máscara do programa de combate
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Fig 2-26. Máscara do teste funcional
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NOTA: Testes de falso alarme e teste
rápido podem ser ligados somente no
modo REINIC (tecla REINIC acesa). Quando
a esfera de designação se movimenta ou
a tecla REINIC é pressionada o teste
rápido é interrompido.

TECLADO DECIMAL: Para a entrada de dados
númericos em forma decimal no computador. Os
dados introduzidos devem ser verificados no
indicador numérico, antes de serem registrados
através do botão E/S.
O tipo de dado é determinado pela célula
selecionada no painel de indicação. Para limpar
o indicador numérico, basta pressionar a tecla
APAGA.

TECLADO DECIMAL: Para a entrada de
dados númericos em forma decimal no
computador. Os dados introduzidos
devem ser verificados no indicador
númerico, antes de serem registrados
através do botão E/S.
O tipo de dado é determinado pela célula
selecionada no painel de indicação. Para
limpar o indicador numérico, basta
pressionar a tecla APAGA. TECLA ACESSO MATRIZ:

Quando pressionada (luz
acende), permite que a matriz de
lâmpadas seja operada (para

verificação ou entrada de
dados); quando liberada (luz
apagada) a matriz de lâmpadas
é inoperante.

BOTÃO AJS FAR BUSCA/ACOMP/
MAS-LIGA: Quando pressionado
uma vez (luz acende), permite o teste
de falso alarme no receptor do radar
de busca; pressionando duas vezes,
permite o teste de falso alarme no
receptor do radar de acompanha-
mento; pressionado três vezes,
permite o teste de falso alarme no
receptor do radar MAS.
Este botão opera em conjunto com os
respectivos potenciômetros no painel
de controle de teste/radar de tiro.

TECLA E/S: Permite, quando
pressionada, a entrada de
dados, através do painel de
indicação e indicador numérico.

TECLA TESTE RÁPIDO: Aciona (luz acende) o
teste rápido, que é executado automaticamente.
Após a execução, se a luz TESTE RÁPIDO pisca
juntamente com a luz VERIFICAÇÃO TESTE há
falha na conexão dos canhões; se a luz TESTE
RÁPIDO pisca e a luz VERIFICAÇÃO-TESTE
permanece acesa, há falha do EDT.

Fig 2-27. Painel de operação teclado
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Fig 2-28. Mesa de operção
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FERROLHO DO BRAÇO DE
NIVELAMENTO

POSIÇÃO DE
MARCHA

CILINDRO DE
NIVELAMENTO

TRAVA DO BRAÇO DE
NIVELAMENTOPOSIÇÃO DE OPERAÇÃO

Fig 2-29. Sistema de nivelamento
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INDICADOR GERADOR: Indica
que as redes A e B estão
desligadas (falha no gerador ou
chave FONTE 400 Hz desligada).

INDICADOR TANQUE:
Indica o nível de
combustível do tanque
principal.

CONTADOR DE HORAS:
Indica o tempo decorrido de
funcionamento do motor.

CONECTOR 12Vcc:
Para conexão de uma
lanterna manual.

CHAVE REAB: Chave momentânea

usada para controlar manualmente

o sistema de reabastecimento de

combustível.
LIG - Liga a bomba do tanque até o
nível atingir 3/4.

CHAVE ENERGIA 400 Hz:
Liga/desliga a alimentação
das redes A e B.

INDICADOR TEMPERATURA ÓLEO:
Indica que a temperatura do óleo no
motor está demasiadamente alta.

INDICADOR DE COMBUSTÍVEL:
Indica que o combustível está abaixo

de ¼ e o tanque suplementar está
vazio ou não está conectado.

INDICADOR MONITOR AUTO:
Indica que a pressão do óleo
não está sendo automatica-
mente monitorada (ou seja, a
chave do motor não está em
operação).

INDICADOR CARGA: Indica
que a bateria não está mais
sendo carregada (alternador
não está fornecendo 12V).

CHAVE GERAL DO MOTOR
DESL - Desliga o GG
OPERAÇÃO - Posição normal,
a pressão do óleo no motor é
automaticamente monitorada
(se esta cair abaixo de um
valor limite, o motor para
imediatamente.
LIG - Posição para partida com
manivela; a ignição é ligada e
a pressão do óleo não é
automaticamente monitorada
PARTIDA - Posição para dar
partida no motor.

CHAVE DE BATERIA: Liga/desliga a
tensão da bateria, antes do GG ser
colocado em operação (durante a
operação, esta chave permanece
inoperante).

ALAVANCA DA
CHAVE DE BATERIA

ALAVANCA AFOGADOR: Regulagem variável
da mistura de combustível.
PARTIDA - Posição para partida a frio.
OPERAÇÃO - Posição para partida quente e
operação.

ALAVANCA ACELERADOR:
Regulagem variável de rpm.
MIN - Marcha lenta.
MAX - Velocidade solicitada.

INDICADOR PRESSÃO ÓLEO: Indica
que a pressão do óleo no motor está
demasiadamente baixa.

Fig 2-30. Painel de operação/monitoração  (folha 1 de 2)
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Fig 2-31. Painel de operação/monitoração  (folha 2 de 2)

DISJUNTOR PARA O
CONECTOR DE 12V.

DISJUNTOR PARA O SISTEMA
DE REABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL.

DISJUNTOR PARA A
REDE ELÉTRICA A.

DISJUNTOR PARA A
REDE ELÉTRICA B.
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Fig 2-32. Painel de controle superior  (folha 1 de 2)

FUSÍVEIS com indicação visual de queima, de proteção dos
subsistemas indicados na tampa articulada.
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1. LED V REF: Indicativo da estabilização da tensão síncrona de referência em 115V/400 Hz.
2. LED REDE B: Indicativo da estabilização da tensão de alimentação trifásica de 115V para
a rede B.
3. LED REDE A: Indicativo da estabilização da tensão de alimentação trifásica de 115V para
a rede A.
4. LED 26, 5VCC: Indivativo da estabilização da tensão regulada de 26, 5VCC.
5. LED 5, 1VCC: Indicativo da estabilização da tensão regulada de 5, 1VCC.
6. LED NÃO USADO.
7. CONTADOR HORAS OPERAÇÃO 1: Indica o número de horas decorridas no modo
OPERAÇÃO (chave principal).
8. CONTADOR HORAS OPERAÇÃO 2: Indica o número de horas decorridas no modo PRE-
AQUEC, ESPERA e OPERAÇÃO.
9. CHAVE TWT que LIGA/DESL a alta tensão para a válvula TWT dos radares I e K.
10. CHAVE INTERCOM que LIGA/DESL a alimentação do sistema de intercomunicação.
11. CHAVE OPT que LIGA/DESL a alimentação do sistema elétroótico (sistema de TV e infra-
vermelho).
12. CHAVE IFF que LIGA/DESL a alimentação do IFF.
13. CHAVE K que LIGA/DESL a alimentação do radar K.
14. CHAVE MOV DIRE que LIGA/DESL a alimentação para o mecanismo do movimento em
direção do RA.
15. CHAVE MOV ELV que LIGA/DESL a alimentação para o mecanismo do movimento em
direção do RA.
16. CHAVE MOV BUSCA que LIGA/DESL a alimentação para o mecanismo de acionamento
da antena de busca.
17. CHAVE NIV:
AUTO - Posição normal; o nivelamento preciso automático é acionado e torna-se efetivo
sempre que o erro de nivelamento excede o limite de tolerância (0,5 milésimos), o programa
de combate já tenha sido interpretado e nenhum alvo esteja sendo rastreado.
DESL - O nivelamento preciso automático é desligado (indicador COND EQUIP-SUBSIST
acende).
MANUAL - Toda vez que acionada, o nivelamento preciso é realizado independente do
programa de combate e do modo operacional tático (luz COND EQUIP SUBSIST acende).
18. CHAVE LASER que LIGA/DESL a alimentação do telêmetro laser.

Fig 2-33. Painel de controle superior (folha 2 de 2)
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FUSÍVEL de proteção do CONECTOR
ESQUERDO (115 V / 400 Hz) abaixo.

FUSÍVEL de proteção do CONECTOR
DIREITO (115 V / 400 Hz) abaixo.

CONECTOR ESQUERDO disponível com

alimentação de 115 V / 400 Hz, para uso diverso.

CONECTOR DIREITO disponível com alimentação

de 115 V / 400 Hz, para uso diverso.

FUSÍVEL de proteção da
iluminação interna da cabine.

Fig 2-34. Painel de conectores monofásicos de 115V/400Hz.
Painel de controle esquerdo
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INDICADOR BOMBA LIG: Acende
quando a bomba hidráulica é ligada.

INDICADOR REATIV
SIT/TWT: Acende
quando a reativação

das válvulas SIT e
TWT é acionada.

BOTÃO LIG BOMBA: Liga a
bomba hidráulica, a fim de
que o RA seja elevado ou
abaixado.

BOTÃO LEVANTAR RA:
Pressionando-se este botão,
o RA é elevado de sua

posição de transporte para a

posição de operação. Este

botão deve ser pressionado

até o RA ser totalmente

elevado e a pressão
necessária (no acumulador)
ser atingida (quando o botão
CARREGAR ÓLEO RESERV
apaga).

CHAVE PRINCIPAL:
LIG REATIV - Usado em manutenção

preventiva. Ocorre a reativação das

válvulas SIT da câmera de TV e TWT
do transmissor do radar. O tempo de
reativação é de aproximadamente 3
horas.
DESL - Posição inoperante, quando
é possível apenas nivelar
grosseiramente o EDT, abaixar/
levantar o RA e ligar as luzes da
cabine. Os conectores de 115V/
400Hz são também disponíveis com
alimentação.

PRE AQUEC LIG - Usado em tem-

peraturas inferiores a - 10º C. Ocorre

o preaquecimento dos subsistemas

principais (tempo máximo de

preaquecimento 20 minutos.
ESPERA - Usado no caso de
interrupção entre 10 e 30 minutos,

quando parte dos subsistemas são

desligados. O tempo máximo de
ESPERA-OPERAÇÃO é de 40
segundos.
OPERAÇÃO - Posição normal de
operação, quando todos os

subsistemas são ligados.

BOTÃO ABAIXAR RA:
Pressionando-se este
botão, o RA é abaixado da
posição de operação para

a posição de transporte.

Este botão deve ser

pressionado até o RA ser

totalmente abaixado.

BOTÃO CARREGAR ÓLEO
RESERV: Quando aceso,
indica que a pressão no
acumulador de óleo está
muito baixa; simulta-
neamente, o indicador
PRESSÃO SIST HIDR
acende no painel de
supervisão dos sub-
sistemas no modo ESPERA
ou OPERAÇÃO. A bomba
hidráulica é então auto-
maticamente ligada até que
este indicador apague.

BOTÃO BOMBA DESL:
Desliga a bomba hidráulica
(acionada através do botão
LIG BOMBA).

Fig 2-35. Painel de controle direito
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Fig 2-36. Painel de disjuntores

DISJUNTOR para a
unidade transmissora do
radar, radar I e rede A.

DISJUNTOR para o sistema
de ventilação e aquecimento.

DISJUNTOR para a unidade de
processamento de sinais do
radar K e rede A.

DISJUNTOR para a unidade
transmissora do radar, radar I e rede B.
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Fig 2-37. Chave geral, caixa de distribuição central

NOTA - Esta chave é usada para desligar todas
as alimentações do EDT, sem porém
desconectar o GG (com exceção aos
conectores monofásicos de 115V/400Hz).

FONTE

LIG. DESL.
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CHAVE DE ALAVANCA - Quando posicionada em
“DESL LUZ DE ADVERTÊNCIA”, inibe as luzes de
advertência (alocadas na base da antena de
busca) durante o disparo do telêmetro laser.

FS1 - Proteção da alimentação para a unidade de

microondas 2.

FS2 - Proteção da alimentação para a unidade

transmissora do radar K.

FS3 - Proteção da linha de alimentação de 26,5 VCC

(eletrônica do radar de busca).

FS4 - Proteção da eletrônica do codificador.

FS5 - Proteção da alimentação para a unidade

receptora de FI (banda K) e para a unidade

transmissora do radar K.

FS6 - Proteção do ventilador do motor com tacômetro

do servomecanismo do RA.

FS7 - Proteção da alimentação para a unidade de

microondas 2.

FS8 - Proteção do circuito de aquecimento/ventilação

da câmera de TV.

FS9 - Proteção do radar de busca.

FS10 - Proteção da alimentação para o laser.

Fig 2-38. Caixa de distribuição, bloco superior do RA
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CHAVE DE ALAVANCA:
Posição superior - Acende
luz branca.
Posição central - Luzes
branca e vermelha perma-
necem apagadas.
Posição inferior - Acende luz
vermelha (camuflagem).

LUZ VERMELHA
(CAMUFLAGEM)

LUZ BRANCA

ALAVANCA DE TRAVAMENTO

POSIÇÃO ESQUERDA: Permite
que a luz branca acenda.
POSIÇÃO DIREITA: Bloqueia luz
branca.

NOTA - A luz branca é controlada
pela alavanca de travamento,
evitando que seja inadver-
tidamente acionada.

Fig 2-39. Iluminação interna da cabina
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Fig 2-40. Bloco de controle hidráulico

CONEXÃO PARA MANÔMETRO
(medir pressão do óleo)

VÁLVULA DE
SOBREPESSÃO

VÁLVULA DE
DESVIO

BOTÃO BOMBA LIG: Liga a bomba hidráulica, para o nivelamento grosseiro.

BOMBA MANUAL COM
ALAVANCA

BOCAL PARA
REABASTECIMENTO

DE ÓLEO

ALAVANCA DE

CONTROLE DE VOLUME

PARA NIVELAMENTO

GROSS/PREC

VÁLVULA DE DRENAGEM: O
acumulador de nivelamento
pode ser completamente
drenado, atuando esta válvula
manualmente.

BOTÃO BOMBA DESL:
Desliga a bomba hidráulica

ALAVANCAS PARA RETRAIR OS MACACOS
DIANT, TRAS ESQ e TRAS DIR.

NÍVEL DE BOLHA GROSSEIRO

NÍVEL DE BOLHA PRECISO

A L A V A N C A S
PARA EXTENDER
OS MACACOS
DIANT, TRAS ESQ e
TRAS DIR.

VARETA DE MEDIÇÃO DE
NÍVEL DE ÓLEO (o nível
de óleo deve estar
sempre entre as duas
marcas da vareta.
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Fig 2-41.Unidade de controle do RA, caixa de distribuição central

EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, o
BOTÃO ABAIXAR RA pode ser
pressionado para abaixar o RA.

LEVANTAR RA

BOTÃO LEVANTAR RA, que quando pressionado,
permite a elevação do RA, em situações de emergência.
Neste caso, a presão hidráulica necessária é fornecida
pelas bombas manual ou elétrica.
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No caso de falha no dispositivo do nivelamento preciso, o EDT pode ser
nivelado através da referência fornecida pelo nível transversal.

Fig 2-42. Nível transversal
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Fig 2-43. Painel de controle, painel de controle esquerdo

POTENCIÔMETRO TEMPERATURA:
Ajusta a temperatura da cabine.

CHAVE DE ALAVANCA:
AR COND - Liga o ar condicionado.
O - Desliga o ar condicionado e ventilação
VENTILAÇÃO - Liga a ventilação.
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CHAVE DE ALAVANCA PARA
CONTROLAR A VENTILAÇÃO
(estágios 1, 2 ou 3).

CHAVE DE ALAVANCA LIG/
DESL (se a chave AR COND/
O/VENTILAÇÃO estiver na
posição AR COND, esta

chave deve estar ligada).

ALETAS DE AJUSTE DE REFRIGERAÇÃO.

Fig 2-44. Evaporadores da cabina

FERRAMENTA PARA REGULAR AS
ALETAS DE AJUSTE.
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CHAVE DE SEGURANÇA RA

LIG - Posição normal.

DESL - Os mecanismos de elevação (bloco de acompanhamento em sítio),
direção (base superior RA) e acionamento da antena do radar busca,
juntamente com o transmissor do radar I e K e o laser, são desligados.

Fig 2-45. Chave de segurança do RA
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DISJUNTOR para o
mecanismo de sítio.

Fig 2-46. Disjuntores para acionamento de direção e sítio

DISJUNTOR para o mecanismo de direção.
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Fig 2-48. Indicador de ângulos de sítio (GROSSEIRO/PRECISO)

SÍTIO

PRCGRO

Fig 2-47. Indicador de ângulo de direção (GROSSEIRO/PRECISO)

DIREÇÃO

PRCGRO
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Fig 2-49. Condições de segurança para o recolhimento do RA

ALAVANCA DE TRAVAMENTO DO

MECANISMO DE ELEVAÇÃO NA POSIÇÃO
ELV TRAVADA.ANTENA DOS RADARES DE

ACOMP E BUSCA TRAVADAS.

ALAVANCA DE TRAVAMENTO
DO MECANISMO DE ACIONA-
MENTO DA ANTENA DE BUSCA
NA POSIÇÃO ANTENA DE
BUSCA TRAVADA.

ALAVANCA DE TRA-
VAMENTO DO MECA-
NISMO  DE  AZIMUTE
NA POSIÇÃO AZ
TRAVADO.

TETO ABERTO E
TRAVADO.

ALAVANCA DE TRAVAMENTO
DO EIXO DE ELEVAÇÃO NA
POSIÇÃO DE MARCHA.

CHAVE PRINCIPAL (PAINEL DE
CONTROLE ESQ) NA POSIÇÃO,
DESL OU PREAQUEC.

PAINEL ARTICULADO EM
POSIÇÃO DE TRANSPORTE.MESA DE OPERAÇÃO

TOTALMENTE ABAIXADA.

BANCO DO OPERADOR EM
POSIÇÃO DE TRANSPORTE.
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Fig 2- 50. Painel de indicadores de falha (UnidadeTransmissora da banda I)

Indica nível de potência baixo na
saída do transmissor.

Indica que a corrente no amplificador de RF/FI da unidade
de microondas 2 está incorreta

Indica falha no transmissor.

Testa todos os “leds”

indicadores deste painel.

Indica falha na fonte de

alimentação do radar.
Indica que há falha no gerador de

RF do transmissor.

Indica nível de alimentação baixo

nas células TR das unidades de

microondas.

Indica que a corrente

de um dos siodos

misturadores da uni-

dade de microondas 1

está incorreta.

Não usado

Indica que a corrente no

amplificador de RF/FI da unidade

de microondas 2 está incorreta.
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Fig 2-51. Interface para o canhão 40L70 BOFORS
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Fig 2-52. Estação de intercomunicação

ALTO-FALANTE/
MICROFONE.

BOTÃO PRESSIONE PARA FALAR.

CONEXÃO DO
FDT.

CONECTOR
PARA LIGAR

CABO REMOTO.

CONECTOR DE FONE
DE OUVIDO.

CONTROLE DE VOLUME.
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Fig 2-53. Painel de controles e indicadores, unidade de controle

LED STBY: Acende quando a chave
CHALL está na posição STBY.

LED FAULT: Acende quando
há falha na mensagem “BITE”
(circuito de auto-teste
compreensivo).

CONJUNTO DE BOTÕES CODE ½:
Quando pressionado, incrementa
o valor apresentado no tambor
numérico correspondente.

TAMBORES NUMÉRICOS CODE ½ :
Seleciona o código 1 e 2, permitindo
combinações de 0000 a 7777.

CONJUNTO DE BOTÕES CODE ½:
Quando pressionado, decrementa o
valor apresentado no tambor
númerico correspondente.

CHAVE ROTATIVA CHALL:
MAN - A interrogação, a qualquer momento,
é iniciada pelo operador.
STBY - O sistema está pronto para
operação, porém a interrogação não ocorre.
AUT - Assim que um alvo é detectado, a
interrogação é automaticamente iniciada.

CHAVE ROTATIVA TEST:
UC - Se o led FAULT acende com esta chave
em OFF e apaga nesta posição (UC), isto
indica que há falha na unidade transceptora,
na cablagem ou há um aumento excessivo de
VSWR; porém se o led FAULT acende com
esta chave na posição OFF e UC, isto indica
que há falha na unidade de controle ou
ausência do pulso “zero” (do radar de busca).
DESL - Posição normal para operação.
0/7 - Posicionando simultaneamente a chave
CHALL em MAN ea chave CODE em 1+2,
aparecerão na PPI dois pares de sinais
(círculos) de teste (um a 8 Km representando
o código 7777 e outro a 12 Km representando

o código 0000).

MEM - Símbolos em hélices são representados

na PPI (independentemente da chave CHALL)

LED - Testa todos os leds da unidade de

controle.

CHAVE ROTATIVA CODE:

1 - Decodificação das respostas selecionadas no conjunto
CODE 1.
2 - Decodificação das respostas selecionadas no conjunto
CODE 2.
3 - Decodificação das respostas selecionadas nos
conjuntos CODE 1 e CODE 2.
AC - Decodificação de telegramas de resposta (desde
que estejam 20,3 µs afastados um do outro).

CHAVE ROTATIVA MODE:
1 - Perguntas emitidas no modo de interrogação 1 (uso militar em IFF).
2 - Perguntas emitidas no modo de interrogação 2 (uso militar individual).
3/A - Perguntas emitidas no modo de interrogação 3/A (uso civil e militar em controle de tráfego aéreo
e uso militar em IFF).
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Fig 2-54. Conversor estático 60/400 Hz

LEGENDA

1 - CHAPA FRONTAL.
2 - CHAPA TRASEIRA.
3 - CHAPA LATERAL COM ALETAS DE VENTILAÇÃO.
4 - PAINEL DE COMANDO E SUPERVISÃO.
5 - BORNEIRA DE ENTRADA.
6 - CONECTOR DE SAÍDA.
7 - OLHAL DE ALCEAMENTO.
8 - SAPATA AMORTECEDORA (TIPO VIBRAHOC).

2

7

3

8
1

4

5

5
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Fig 2-55. Painel de conectores do canhão

CONECTORES BSC 1/2: Para conectar unidades auxiliares

externas (ex: unidades de gravcação binária).

PARA CONEXÃO
COM UMA UT
SATÉLITE, se

aplicável.

CONECTORES INTERCOM CAN 1/2/3: Para conexão

dos FDT de intercomunicação com os canhões.

CONECTORES DADOS CAN 1/2/3: Usados para

conectar os FDT de transmissão/recepção de

dados dos canhões 1/2/3.
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ANEXO A

FOLHA DE AVALIAÇÃO DO SIMULADOR DE TREINAMENTO - 1

1-OTNEMANIERTEDRODALUMISODOÃÇILAVAEDAHLOF

:oicícrexE

:latoT sodireuqeR

:oriTedelortnoCedlaicifO

:TDEodefehC

:seõçavresbO

SEÕÇAREPO OGIDÓC SOTNOP OÃÇAREPOROPSOTNOPedxaMrN

TUadtmC

ogofedodnamoC F 02

2D-radaRedrodarepO

ovlaodoãçceteD A 01

oãçangisededacramadotnemanoicisoP B 51

oãçangiseD C 8

sovlaedoãçeleS D 01

oãçangisedmocovlaedaçnaduM E 8

aicnêüqerfedaçnaduM G 01

rodarepoodaterrocnioãçA H 01

1D-TDEodefehC

VTotnemahnapmocaarapaçnaduM I 2

EHCNAMotnemahnapmocaodoãsicerP J 01

)etnatsid/omixórp(ovlaedaçnaduM K 8

VTedrodarepoodaterrocnioãçA L 01

saterrocniseõçA MF
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CÓDIGOS DE AÇÕES INCORRETAS
10 - Acompanhamento: LASER
14 - Designação: AOA
17 - Canhão: FOGO
18 - Reinício
19 - Acompanhamento: MANCHE
23 - Acompanhamento: TV
25 - Acompanhamento: SÍTIO PELO MANCHE
26 - Freqüência: MACF
27 - Freqüência: AUTO
28 - Radar: SÓ RECEPÇÃO
30 - Seleção: FRP
37 - Canhão: FOGO CONTÍNUO
40 - Aquisição: janela pequena
42 - EDRB alarme auto
43 - Designação: AOA MANCHE
44 - Alarme MAS desligado
45 - Não doppler auto desligado
57 - Compensação vento desligado
63 - Radar: PC ligado
85 - Designação EDRB: Mais ameaçador
109 - Designação EXTERNA
191 - EDRB teclado: 1 a 8
193 - Alvo mais ameaçador
195 - Movimento da esfera de designação
211 - Sistema de TV: Observação do projetil
239 - Divisor de potência Radar de Busca %: 50
240 - Divisor de potência Radar de Busca %: 100
242 - Divisor de potência Radar de Busca %: 10
243 - Divisor de potência Radar de Busca %: 0
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ANEXO B

TABELAS DE VALORES DA V
0
 DECORRENTES DA USURA DO

TUBO (Can 40 mm)

033 9+ 0031 5- 0302 12-

015 21+ 0041 7- 5512 42-

086 01+ 0941 9- 0522 72-

028 6+ 0361 21- 0332 03-

069 3+ 0671 61- 0042 33-

0801 0 0781 81- 0842 63-

0021 2- 0691 91- 0252 93-

Nr DE

TIROS

VARIAÇÃO
DA V

0
U (m/s)

Nr DE

TIROS

VARIAÇÃO
DA V

0
U (m/s)

Nr DE

TIROS

VARIAÇÃO
DA V

0
U (m/s)
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ANEXO C

TABELAS DE VALORES DA V
0
 DECORRENTES DA TEMPERA-

TURA DA PÓLVORA (Can 40 mm)

T ( 0C) V
0
t (m/s)

º03- 4,02- °22- 2,71- °41- 0,41- °6- 8,01-

º92- 0,02- °12- 8,61- °31- 6,31- °5- 4,01-

º82- 6,91- °02- 4,61- °21- 2,31- °4- 0,01-

º72- 2,91- °91- 0,61- °11- 8,21- °3- 6,9-

º62- 8,81- °81- 6,51- °01- 4,21- °2- 2,9-

º52- 4,81- °71- 2,51- °9- 0,21- 1- 8,8-

º42- 0,81- °61- 8,41- °8- 6,11- °0 4,8-

º32- 6,71- °51- 4,41- °7- 2,11- °1 0,8-

º2 6,7- °71 6,1- °23 4,4+ °74 8,01+

º3 2,7- °81 2,1- °33 8,4+ °84 2,11+

º4 8,6- °91 8,0- °43 2,5+ °94 6,11+

º5 4,6- °02 4,0- °53 6,5+ °05 0,21+

º6 0,6- °12 0 °63 0,6+ °15 4,21+

º7 6,5- °22 4,0+ °73 4,6+ °25 8,21+

º8 2,5- °32 8,0+ °83 8,6+ °35 2,31+

T ( 0C) T ( 0C) T ( 0C)V
0
t (m/s) V

0
t (m/s) V

0
t (m/s)
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º9 8,4- °42 2,1+ °93 2,7+ °45 6,31+

º01 4,4- °52 6,1+ °04 6,7+ °55 0,41+

º11 0,4- °62 0,2+ °14 0,8+ °65 4,41+

º21 6,3- °72 4,2+ °24 4,8+ °75 8,41+

º31 2,3- °82 8,2+ °34 8,8+ °85 2,51+

º41 8,2- °92 2,3+ °44 2,9+ °95 6,51+

º51 4,2- °03 6,3+ °54 0,01+ °06 0,61+

º61 0,2- °13 0,4+ °64 4,01+ - -

T ( 0C) V
0
t (m/s) T ( 0C) T ( 0C) T ( 0C)V

0
t (m/s) V

0
t (m/s) V

0
t (m/s)
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ANEXO D

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 realiza-
ção dos cálculos do tiro, serão utilizados valores preestabelecidos; denominados
valores padrão.

b. A tabela abaixo representa estes valores

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

RODATUPMOCOARAPSODAD AXIAF OÃRDAPROLAV

raodoãsserP-
arabm027

rabm5901
rabm3101

.mm04oãhnaconraodarutarepmeT- C°05+aC°03- C°4,23+

ocitsílabotnevodedadicoleV- s/m03as/m0 s/m0

ovlaodedadicolevadlaiciniedadicoleV- s/m003as/m0 s/m002

ARodoitísodroirefnietimiL- ```001+a```001- ```09-

.mm04oãhnaconadajaradoãçaruD- sossap43a1 sossap01

.mm04oãhnaconlaiciniedadicoleV-
as/m568

s/m0501

TEAnuM

s/m5001

EAFPnuM

s/m5201

KradarodoãçpecerededadilibisneS- m72,1am00,0 m05,0

RESALoãssimeadroirefnietimiL- ```0001a```071- ```008
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c. Durante a operação, os valores presentes poderão ser comparados com
os padrões ou retornar a eles através do computador.

d. Seqüência 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, ou
(3) introduz o Nr “1” = TROCA - Retorna todos os dados ao valor padrão.
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ANEXO E

TABELA DE DURAÇÃO DA RAJADA

edrotaF

oãçacilpitlum

rolaVx

etnatsnoc

adoãçaruD=

adajar

sietéjorpedoremúN-

)obutrop(mm53 mm04

1

s42.0

42.0 5a2 1

2 84.0 7a4 2

3 27.0 9a6 3

4 69.0 11a8 4

5 02.1 31a01 6

6 44.1 51a21 7

7 86.1 71a41 8

8 29.1 91a61 9

9 61.2 12a81 01

01 04.2 62a02 21

11 46.2 82a22 31

21 88.2 03a42 41

31 21.3 51

41 63.3 61

51 06.3 81
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edrotaF

oãçacilpitlum

rolaVx

etnatsnoc

oãçaruD=

adajarad

sietéjorpedoremúN-

)obutrop(mm53 mm04

61 48.3 91

71 80.4 02

81 23.4 12

91 65.4 22

02 08.4 42

12 40.5 52

22 82.5 62

32 25.5 72

42 67.5 82

52 00.6 03

62 42.6 13

72 84.6 23

82 27.6 33

92 69.6 43

03 02.7 63

13 44.7 73

23 86.7 83

33 29.7 93

43 61.8 04
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2. VERIFICAÇÕES

a. Antes do deslocamento
ˆ  Plano de carregamento e embarque
ˆ  Condições da viatura
ˆ  Engate da viatura
ˆ  Conexão do sistema freio/sinalização
ˆ  Freio manual liberado
ˆ  Pneumáticos
ˆ  Válvula de alívio em aplicado
ˆ  Nível de óleo do sistema hidráulico
ˆ  Ferramentas, acessórios e sobressalentes
ˆ  Condição geral do EDT

b. Na entrada em posição
ˆ  Controle das horas de operação
ˆ  Tanque suplementar

c. Durante a operação
ˆ  Ruído das engrenagens dos eixos das hélices dos ventiladores

d. Antes da saída de posição
ˆ  Controle das horas de operação
ˆ  Necessidade de manutenção (sfc)

1. DADOS DO EDT E GUARNIÇÃO

a. EDT Nr b. Sec/Bia c. Grupo

d.Guarnição

ANEXO F

FICHA DO CHEFE DO EDT

1ª epiuqE 2ª epiuqE

1D

2D

3D

4D

toM
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3. DADOS DA POSIÇÃO

a. Local: ________________. b. Carta: ______________

c. Coordenadas: E________, N_________ e H_________

 - Pos troca: E_________, N__________ e H____________

d.Vias de acesso
1) Principais______________________________________________
________________________________________________________

2) Secundárias:  __________________________________________
________________________________________________________

e. Eventos notáveis:

f. Horas de funcionamento:

otnevE aroH/ataD
edaroH/ataD

otnemacolsed

sarohedlatoT

oãçisopme

A otnemacolsedodoicínI

B otnemacolsedodonimréT

C oãçisopmeadartnE

D oãçisopedadíaS

rodatnoC laicinirolaV lanifrolaV sarohedlatoT

1PO

2PO

RESAL

GG
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4. DADOS OPERACIONAIS

a. Seqüência de operações
ˆ  (1) Entrada em posição

ˆ  (a) Freqüências de operação (grupo data/hora)

(2) Delimitação do setor de tiro

(3) Delimitação do setor de emissão LASER

(4) Determinação dos dados balísticos
* VIDE FICHA DE DADOS BALÍSTICOS

(5) Verificação da transmissão com alvo móvel (sfc)
ˆ  Can 1
ˆ  Can 2

(6) Abertura do fogo contra alvo fictício (sfc)
ˆ  (a) Az
ˆ  (b) Desvios

Can 1 – Es/Dr: __________ Ac/Ab: __________
Can 2 - Es/Dr: __________ Ac/Ab: __________

QERF qlB biL qlB biL qlB biL qlB biL qlB biL

1

2

3

4

5

)11P(sEmiL )21P(rDmiL

etumizA

aicnâtsiD m00021

)41P(sEmiL )51P(rDmiL

etumizA

aicnâtsiD m0002
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5. DADOS TÁTICOS

a. Dados de IECOM
ˆ  (1) Código IFF
ˆ  (2) Modo de interrogação
ˆ  (3) Freqüência: principal e reserva

b. Dados para aquisição e engajamento de alvo

c. Medidas de coordenação
ˆ  (1) Setor principal de vigilância

ˆ  (a) Az Lim Es: __________
ˆ  (b) Az Lim Dr: __________

ˆ  (2) Setor principal de vigilância do AOA
ˆ  (a) Az Lim Es: __________
ˆ  (b) Az Lim Dr: __________

ˆ  (3) Aeronave(s)  engajadas na incursão

laicinirolaV
ovlaodleV

odfnimiL
oitís

oãssimefnimiL
RESAL

edsossaprN
s42,0

nuM/naC

rolaV

edritrapA

ˆ ˆ
ˆ ˆ

ˆ ˆ

ˆ

ˆ ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
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(4) Nr de rajadas por aeronaves

(5) Quadro horário de trabalho (data/hora)

oãsrucnI jgnE1 jgnE+uo2 SAM

sadajaredrN

oãçautiS tnM odagilseD oicnêliS oãçarepO

P
 E

 R
 Í
 O

 D
 O

 S

RELATÓRIO DOS ENGAJAMENTOS

rN
atsiP

aroh/ataD sovlaedrN
ovlaedopiT cnIàsodaD

àsonaD
oãçeS

nuM
cnI jgnE
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6. DADOS DE MANUTENÇÃO

a. Manutenção do EDT

b. Manutenção do GG

ATAD TNMEDOPIT
SEDADIVITA
SADAZILAER

OPMET
LEVÍNOPSIDNI

ATAD TNMEDOPIT
SEDADIVITA
SADAZILAER

OPMET
LEVÍNOPSIDNI
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