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RESUMO

ANÁLISE DO EMPREGO DE EQUIPAMENTOS RÁDIO HF EM AMBIENTE
URBANO

AUTOR: Luciano Damitz Pinheiro
ORIENTADOR: Cap Com Fellipe Correia Maciel

As comunicações  HF são muito  utilizados  para  comunicações  a  longa distância,  no
entanto esses equipamentos são utilizados em operações em ambiente urbano onde se
nota uma péssima qualidade nas comunicações. Por esse motivo, torna-se necessário o
estudo  para  verificar  a  viabilidade  da  utilização  desse  tipo  de  equipamento  nesses
ambientes.  Para  isso,  verificamos  o  que  é  exposto  pelos  manuais  utilizados  pelo
Exército Brasileiro a utilização dos equipamentos e sobre esse tipo de ambiente. Após
isso,  foi  realizado  uma  pesquisa  em  manuais  estrangeiros  visando  identificar  as
peculiaridades  das  comunicações  em  HF  e  o  que  pode  prejudicá-las  nessas  áreas
urbanas. Através da pesquisa foi possível perceber que nos ambientes urbanos existem
diversas fontes de interferência, como outros tipos de emissões e linhas de alta-tensão,
ruído, como fontes de energia elétrica, e atenuação, como as construções e a falta de
condutividade  do  solo  pavimentado.  Esses  fatores  inviabilizam  a  utilização  dos
equipamentos que operam em HF nas operações em  ambientes urbanos.

Palavras-chave: Ambiente urbano; HF; comunicações; interferência; ruído; atenuação.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE USE OF RADIO HF EQUIPMENT IN URBAN
ENVIRONMENT

AUTHOR: Luciano Damitz Pinheiro
ADVISOR: Cap Com Fellipe Correia Maciel

The HF communications are widely used for long distance communications, however
these devices are used in operations in an urban environment where there is a very poor
quality  of  communications.  For  this  reason,  it  is  necessary  to  study  to  verify  the
feasibility of using this type of equipment in these environments. For this, we verify
what is exposed by the manuals used by the Brazilian Army on the use of equipment
and on this type of environment. After that, a search was carried out in foreign manuals
aiming to identify the peculiarities of HF communications and what can harm them in
these  urban  areas.  Through  the  research  it  was  possible  to  notice  that  in  urban
environments there are several sources of interference, such as other types of emissions
and high-voltage lines, noise, as sources of electrical energy, and attenuation, such as
buildings  and  the  lack  of  conductivity  of  the  paved  soil.  These  factors  make  it
impossible  to  use  the  equipment  that  operates  in  HF  in  operations  in  urban
environments.

Keywords: Urban environments; HF; Communications;  Noise; Interference; 
Attenuation.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 ANTECEDENTES DO PROBLEMA

O manual de campanha EB70-MC-10.223 Operações esclarece que “os conflitos

têm demonstrado a predominância de combates em terrenos humanizados (urbanos ou

rurais)”  (BRASIL,  2017).  Em outra  publicação doutrinária  do Exército  Brasileiro,  o

manual de campanha EB70-MC-10.303 Operação em Área Edificada, essa assertiva é

corroborada com a afirmação de que “nos conflitos atuais, vê-se a constante presença do

ambiente urbano, com suas características singulares”  (BRASIL, 2018).

De fato, o Exército Brasileiro tem participado, nas últimas décadas, de diversas

operações em ambiente urbano, como, por exemplo, a Missão das Nações Unidas para a

Estabilização do Haiti (MINUSTAH), de 2004 a 2017; os Jogos Pan-americanos, em

2007; os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em 2016, e; outras operações de Garantia da

Lei e da Ordem ocorridas no Estado do Rio de Janeiro, nos anos de 2010 a 2012, 2014,

2015, 2017 e 2018.

Nesse contexto, observa-se certa dificuldade no estabelecimento de sistemas de

comunicações  confiáveis  e  flexíveis,  capazes  de fornecer  aos comandantes  a  devida

consciência  situacional.  Para mitigar  essa deficiência,  são empregados rádios de alta

frequência, doravante, rádios HF (high  frequency), conforme preconizado no manual de

campanha EB70-MC-10.303 Operação em Área Edificada.

Por outro lado, observa-se habitual dificuldade no estabelecimento de enlaces

em HF em ambiente urbano, mesmo por operadores experientes.

1.2 PROBLEMA

O presente  trabalho  resulta  de  uma pesquisa  sobre  o  tema  antenas,  ondas  e

propagação, definido nas Diretrizes Gerais para a Governança da Pesquisa Acadêmica e

da Doutrina na Academia Militar das Agulhas Negras.

Mais  especificamente,  o  que  será apresentado é  uma análise  do emprego de

sistemas de radiocomunicação em HF, em operações militares em ambiente urbano.
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Para a investigação do tema proposto, tem-se o seguinte problema: é viável o

emprego de sistemas de radiocomunicação em HF, operações militares em ambiente

urbano? E quais as melhores práticas, em termos de instalação da antena e de seleção de

frequência, para estabelecê-lo?

O problema em questão relaciona-se com as áreas de concentração doutrina e

operações militares, ambas citadas na Portaria N° 3.672, de 12 de novembro de 2004,

do Ministério da Educação, que dispõe sobre os cursos superiores do ensino militar.

Para a resolução do problema, será adotada a seguinte hipótese: não é viável o

emprego de sistemas de radiocomunicação em HF, em operações militares em ambiente

urbano, devido às características do ambiente operacional  e da propagação de ondas

nessa faixa de frequência.

1.3 OBJETIVOS

O objetivo geral deste estudo é verificar a viabilidade do emprego de sistemas de

radiocomunicação em HF, nas operações militares em ambiente urbano.

Para melhor atingi-lo, serão tomados os objetivos específicos descritos a seguir:

a)  Identificar  a  influência  do  terreno  próprio  do  ambiente  urbano  nas

comunicações em HF;

b)  Identificar  a  influência  das  fontes  de  interferência,  atenuação  e  ruído nas

comunicações em HF;

c) Identificar a influência da seleção da frequência nas comunicações em HF;

1.4 JUSTIFICATIVAS

A presente pequisa reveste-se de importância, uma vez que, como já citado, a

doutrina atual prevê o emprego de sistemas de radiocomunicação em HF nas operações

militares em ambiente urbano. Apesar disso, o que se observa é uma discrepância entre

a teoria e a prática.

Portanto, é necessário aprofundar os estudos sobre o assunto para se chegar a

uma resposta a essa questão e, então, contribuir a formulação de melhores práticas na

instalação de sistemas de radiocomunicação em HF.
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Ao final do trabalho, pretende-se apresentar sugestões de alteração nos manuais

em vigor, que possam tornar mais eficaz o estabelecimento de enlaces HF nas operações

militares em ambiente urbano

1.5 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO

Inicialmente, no referencial teórico, serão descritas as publicações que versam

sobre o assunto,  notadamente  os seguintes  manuais:  C 24-18 Emprego do rádio em

campanha  (BRASIL,  1997),  EB70-MC-10.303  Operações  em  áreas  edificadas

(BRASIL, 2018),  ATP 6-02.53 Techniques for tactical  radio operations  (ESTADOS

UNIDOS, 2016),  MCRP 8-10B.11 Antenna Handbook  (ESTADOS UNIDOS, 2016) e

MCRP 8-10B.10 Radio Operator’s Handbook (ESTADOS UNIDOS, 2018).

Nesse  mesmo  capítulo,  serão  abordadas  as  pesquisas  já  realizadas  sobre  o

mesmo tema e como elas podem contribuir para a resolução do problema em questão.

Em seguida serão citadas as contradições existentes na literatura.

Posteriormente,  no  referencial  metodológico,  será  explicada  a  metodologia

adotada na pesquisa e  o instrumento de coleta  de dado utilizado será uma pesquisa

bibliográfica.

A  seguir,  será  utilizado  o  método  dedutivo  para  que  sejam  discutidos  os

resultados obtidos, no intuito de refutar ou corroborar a hipótese inicialmente proposta.

Por fim, nas considerações finais, serão mostradas as soluções aos objetivos da

pesquisa e ao problema e indicadas sugestões de pesquisas futuras a respeito do tema.

De  formas  que  sejam  propostas  mudanças  nos  manuais  utilizados  pelo  Exército

Brasileiro  com  o  intuito  de  promover  uma  melhora  nas  operações  na  parte  de

comunicações.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. C 24-18 EMPREGO DO RÁDIO EM CAMPANHA

No Exército  Brasileiro,  o manual C 24-18 Emprego do Rádio em Campanha

traz  a  doutrina  de  empregado  dos  rádios  de  dotação  do  Exército  Brasileiro,  em

operações, para estabelecer os enlaces e prover as comunicações entre os escalões em

campanha.

Segundo  o  C  24-18  (BRASIL,  1997,  p  1-3)  os  equipamentos  rádios  estão

sujeitos a avarias e desarranjos do equipamento além de interferências atmosféricas, ou

de outros dispositivos eletrônicos, sendo que esta é muito fácil de ser provocada.

Além disso, o manual aborda todos os conceitos básicos para a operação dos

equipamentos rádios. O Manual traz conceitos básicos, necessários para a operação do

equipamento,  sobre:  fundamentos  de  radiocomunicação;  fontes  de  alimentação  de

energia  elétrica;  propagação  de  ondas  de  rádio;  antenas;  fatores  determinantes  de

qualidade  das  radiocomunicações;  técnicas  de  radioperação;  guerra  eletrônica,  e;

manutenção dos equipamentos de comunicação.

 Além disso são abordados diferentes tipos de equipamentos rádio, dentre

eles o rádio que opera na faixa de HF (High Frequency), que é o objeto de pesquisa

deste  trabalho.  Nesse  tipo  de  equipamento  existem  diversos  fatores  que  podem

influenciar na propagação desse tipo de onda. Sendo esses fatores: potência irradiada no

transmissor, frequência de operação, relevo, vegetação, obstruções naturais e artificiais

e,  o  que  difere  essa  faixa  de  frequência  das  demais,  a  influência  da  ionosfera  no

processo de propagação das ondas.

No capítulo 4 do C 24-18, aborda alguns conceitos sobre propagação de ondas

de rádio, dentre eles é abordado o alcance das emissões das ondas em Alta frequência,

levando  em consideração  a  potência  e  a  área  onde está  sendo utilizado  o  rádio.  A

seguinte figura, mostra a distância da utilização do rádio.
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Figura 1- Alcance estimado do Equipamento HF

Fonte C 24-18 Emprego do Rádio em Campanha (BRASIL, 1997)

Neste mesmo capítulo o manual explora, também, os fenômenos de propagação

de  ondas  de  rádio  em  ambientes  naturais,  sendo  os  principais:  reflexão,  refração,

difração, espalhamento e absorção. O fenômeno da Absorção é muito importante para o

nosso  objeto  de  estudo  que  são  áreas  urbanas,  visto  que  a  grande  quantidade  de

edificações podem atenuar as emissões na faixa do HF, como mostra a seguinte figura:

Figura 2- Atenuação por edificações

Fonte C 24-18 Emprego do Rádio em Campanha (BRASIL, 1997)
É importante, também, entender os mecanismos de propagação nessa faixa de

frequência,  para  que,  dessa  forma,  seja  possível  empregar  da  forma  mais  efetiva  o

equipamento HF. “Os mecanismos de propagação básicos em meios naturais são: onda

terrestre e onda espacial.” (BRASIL, 1997, p. 4-7)

A propagação por onda terrestre é a onda que se propaga utilizando o solo como

um  guia,  por  onde  as  ondas  acompanham  o  relevo  durante  a  sua

propagação(BRASIL,1997,  p.  4-8).  Esse  tipo  de  propagação  deve  levar  em  conta

parâmetros  como:  frequência,  polarização,  característica  do  solo  e  potência  de

transmissão.
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Além disso o C 24-18 (BRASIL, 1997) também explora as comunicações em

áreas  urbanas.  Segundo  o  Manual,  as  comunicações  táticas  em  áreas  urbanas  são

limitadas  pelos  seguintes  fatores:  Edificações,  que  provocam  obstruções;

congestionamento  do  espectro  eletromagnético,  devido  a  grande  quantidade  de

emissões, e Trafego de veículos.

A grande quantidade de outras emissões em diversas faixas de frequência, como

SHF e VHF (Radiodifusão e televisão) podem interferir de forma a limitar, devido a

elevada potência levando a degradação das emissões em HF.

A faixa de HF é muito influenciada, tanto pelas edificações quanto para o ruído

local quanto para as edificações. O manual também aborda que deve-se operar esse tipo

de equipamento longe de dispositivos de alta-tensão ou alta frequência, visto o elevado

nível de interferência produzida.

É explorado também os tipos de antenas disponíveis além das suas formas de

instalação  e  os  conceitos  inerentes  ao  seu  funcionamento  que  é  crucial  para  a

identificação do tipo que deve ser utilizado para obter o melhor resultado para obter um

enlace.

Nos sistemas de radiocomunicações, a energia de radiofrequência é gerada por

um  transmissor,  que  alimenta  uma  antena  transmissora,  através  de  uma  linha  de

transmissão.  A  antena  transmissora  irradia  essa  energia  no  espaço  em  velocidade

próxima da luz. A antena receptora absorve uma parte dessa energia e a transmite para o

aparelho receptor, através de outra linha de transmissão. (BRASIL, 1997, p 5-1).

O  conceito  de  polarização  é  importante  quando  for  necessário  decidir  qual

escolher qual tipo de antena será utilizada. Quanto a polarização, o manual recomenda

que se utilize a polarização vertical para a faixa HF. Visto que as linhas de emissão

eletromagnética são perpendiculares e dessa forma a onda se utiliza da propagação por

ondas terrestres tendo, dessa forma, o mínimo de atenuação possível. Para obter um

melhor enlace, deve-se utilizar tanto a antena receptora quanto a de transmissão devem

possuir a mesma polarização.

Quanto ao posicionamento e utilização do material o C 24-18(BRASIL,1997)

explora que tanto os prédios, estruturas de metal, redes de alta-tensão e posições dentro

de tuneis podem prejudicar as comunicações tendo em vista que existem o fenômeno da

absorção e da interferência gerada pelas linhas de alta-tensão.
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2.2 EB70-MC-10.303 OPERAÇÕES EM ÁREAS EDIFICADAS

O  manual  EB70-MC-10.303  Operações  em  áreas  edificadas,  é  a  fonte  de

consulta que aborda as operações em ambientes urbanos e edificados.  Nesse manual

possuem todas conceitos e doutrinas para o emprego da tropa em operações no amplo

espectro.

Esse manual define o conceito de operações em áreas edificadas:

Está listada entre as operações complementares e tem como propósito obter e
manter  o  controle,  total  ou  parcial,  de  uma  área  edificada  ou  negá-la  ao
inimigo. O ambiente edificado pode ser urbanizado e contar com a presença
de não combatentes ou evacuados. As áreas onde há fortificações de alvenaria
construídas para fins  militares (proteção) se enquadram no conceito de área
edificada.(BRASIL, 2018, p 1-3)

O conceito de áreas edificadas não pode ser confundido com o conceito de áreas

urbanas tendo em vista que “… várias destas áreas não possuem edificações, a exemplo

dos grandes loteamentos”(BRASIL, 2018, p 1-3).

Segundo  o  EB70-MC-10.303  “As  operações  em  área  edificada  requerem

execução descentralizada.  Com isso,  o estabelecimento  das comunicações,  de forma

efetiva,  em todos  os  escalões,  é  ponto  crítico  para  o  sucesso da missão.”(BRASIL,

2018)

Esse manual também aborda que “devido às limitações na propagação das ondas

eletromagnéticas  em áreas edificadas,  deve-se considerar  que as comunicações  rádio

exigem equipamentos com maior potência de transmissão e de recepção instaladas, na

medida do possível, em pontos elevados, para a condução dos fogos.”(BRASIL, 2018)

O bom funcionamento das comunicações cresce de importância tendo em vista

que o  EB70-MC-10.303 aborda “Grande parcela  das decisões, no combate em área

edificada,  tende a ser tomada no nível  das pequenas frações”(BRASIL, 2018) Além

disso  o  manual  também  aborda  ser  “necessário  o  emprego  de  sistemas  capazes  de

gerenciar oportunamente as informações, tendo em vista o elevado número de fontes

que atuam nas áreas edificadas.”(BRASIL, 2018)
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE MÉTODO

O método utilizado no desenvolvimento deste trabalho foi o método dialético

que consiste  em comprovar  hipótese  desse trabalho a  partir  de uma combinação de

ideias retiradas das diversas fontes de consulta, buscando uma relação lógica entre elas e

gerando assim um resultado concreto para este trabalho. Segundo AMAN esse método

busca  explicar  a  tese  inicial  do  trabalho  com  base  em  discussão  dos  resultados

encontrados nas pesquisas realizadas para que se possa concluir a sua veracidade.

3.2 TIPO DE PESQUISA

O tipo de pesquisa que será utilizada é a pesquisa exploratória  bibliográfica.

Segundo AMAN essa pesquisa tem como objetivo realizar  uma coleta  de dados em

manuais para obter fundamentação teórica para comprovar a hipótese deste trabalho,

buscando a veracidade dos fatos e evitando distorções nas interpretações garantindo a

veracidade  da  pesquisa.  A pesquisa teve como foco os  fatores  que influenciam nas

comunicações em especial nos ambientes urbanos. A pesquisa teve como foco os fatores

que  influenciam  nas  comunicações  em  especial  nos  ambientes  urbanos  além  das

características das emissões em HF.

 Esta pesquisa foi dividida nas fases de formulação do problema, levantamento

dos  dados,  criação  da  hipótese,  delimitação  do  escopo  da  pesquisa  e  a  seleção  do

método  que  será  utilizado  no  trabalho.  (ACADEMIA  MILITAR  DAS  AGULHAS

NEGRAS, 2019).

Será  realizada  uma  pesqusia  nos  seguintes  manuais: Communications  and

Information  Systems  (CIS)  Handbook  (Canadá,  2012),  ATP 6-02.53 Techniques  for

tactical  radio  operations  (ESTADOS  UNIDOS,  2016),  MCRP  8-10B.11 Antenna

Handbook  (ESTADOS  UNIDOS,  2016)  e  MCRP  8-10B.10  Radio  Operator’s

Handbook (ESTADOS UNIDOS, 2018).
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4 COLETA DE DADOS

4.1 ATP 6-02.53 TECHNIQUES FOR TACTICAL RADIO OPERATIONS

O manual norte-americano  ATP 6-02.53 Techniques for tactical radio operati-

ons (ESTADOS UNIDOS, 2016) traz importantes definições para o uso de antenas ver-

ticais para otimizar a transmissão por ondas terrestres utilizando rádios HF. A doutrina

também prega o estabelecimento das antenas em lugares os mais altos possíveis o que

favorece as comunicações por ondas terrestres. Esse manual também enfatiza que os rá-

dios HF tem como foco as comunicações além da linha de visada.

Segundo o manual deve-se evitar a operação do rádio próximo a cercas de metal

e próximas a estruturas condutoras como mastros, árvores e construções de metal. A an-

tena deve estar à distância de um comprimento de onda ou mais para diminuir a incidên-

cia de interferências que possam degradar as comunicações.

As comunicações por HF, segundo o ATP 6-02.53 (ESTADOS UNIDOS, 2016),

o desempenho dessa comunicação depende de: Tipo de emissão, potência do transmis-

sor, características do transmissor e do receptor, a interferência recebida, quantidade de

ruído recebido, sensibilidade e seletividade do receptor e uma lista de frequência e al-

cance das emissões para realização dos enlaces.

O manual  ATP 6-02.53 Techniques for tactical  radio operations  (ESTADOS

UNIDOS, 2016) diz que as ondas terrestres são predominantes frequências abaixo de 10

MHz, isso ocorre devido a alta condutividade do solo aliado a baixa frequência estabele-

ce. Acima desse valor, não são viáveis as comunicações por ondas terrestres sendo pre-

feríveis as ondas espaciais.

O manual aborda o seguinte, sobre comunicações em áreas urbanas:

As radiocomunicações em terrenos urbanizados apresentam problemas espe-
ciais. Quando o Exército está envolvido em operações de combate urbano, a
situação das comunicações é consideravelmente diferente da situação enfren-
tada pelos usuários do governo ou usuários de telefones celulares.(ESTADOS
UNIDOS, 2016, tradução nossa, p.D-4)

O ATP 6-02.53 Techniques for tactical radio operations (ESTADOS UNIDOS,

2016) traz como um importante método de comunicação em curta distância por HF seja

utilizado o  Near Vertical Sncident Sky Wave  (NVIS) . No entanto, para entendermos
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melhor a utilização do NVIS devemos entender também o conceito de ângulo de take-

off.

Segundo o  ATP 6-02.53 Techniques for tactical radio operations  (ESTADOS

UNIDOS, 2016) o ângulo de take-off “é o ângulo na qual a antena irradia maior quanti-

dade de energia.”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p 10-9, tradução nossa) Podemos obser-

var na figura abaixo uma relação entre o ângulo de take-off e à distância de alcance das

ondas em HF.

Figura 3-Relação entre o ângulo de take-off e o alcance

Fonte: ESTADOS UNIDOS, 2016.

Podemos observar a partir dessa figura que quanto maior o ângulo de  take-off

menor a distância dos enlaces que podem ser realizados, enquanto que quanto menor o

ângulo de take-off   maior a distância dos enlaces a serem realizados..  Logo  podemos

entender a utilização do NVIS como sendo  segundo o  ATP 6-02.53 Techniques for

tactical  radio  operations  (ESTADOS UNIDOS,  2016)  como  sendo  a  utilização  da

propagação de ondas que se dá por meio de antenas com um alto ângulo de irradiação e

uma baixa frequência de operação.

Segundo o  ATP 6-02.53 Techniques for tactical radio operations  (ESTADOS

UNIDOS, 2016) a utilização do NVIS tem algumas vantagens tendo em vista que o

terreno não interfere na propagação das ondas e o operador pode utilizar o radio de

posições mais segura.
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O referido manual também traz também uma abordagem sobre o combate em

ambientes urbanos. Segundo o  ATP 6-02.53 Techniques for tactical radio operations

(ESTADOS UNIDOS, 2016) o ambiente urbano é muito diferente tendo em viste que

existem algumas peculiaridades como a existência de obstáculos que bloqueiam a trans-

missão, a potência limitada dos rádios militares, propagação distorcida em áreas cons-

truidas, problema com interferência de linhas de alta-tensão além da limitação de mate-

rial adequado para esse tipo de comunicação.

O manual traz um abordagem sobre técnicas para melhorar a comunicação nesse

tipo de ambiente. “ Quanto maior a energia usada maior a atenuação no caminho e mais

profundo as emissões penetram nas estruturas “(ESTADOS UNIDOS, 2016, p D-6, tra-

dução nossa). Além disso segundo esse manual quanto maior a potência do rádio maior

a capacidade de suas ondas superarem as perdas no caminho. Logo quanto maior a po-

tência do equipamento melhor a sua capacidade de estabelecer as comunicações em am-

biente urbano

Segundo o ATP 6-02.53 “Mais potência ajuda a superar a perda de caminho para

os sistemas NVIS e de ondas terrestres, mas muitas vezes não é a melhor ou a única res-

posta para a solução.”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p D-6, tradução nossa)  No entanto:

 Se o rádio já estiver operando na potência máxima que o transmissor pode
produzir, esses ajustes (nos sistemas ou frequências de antenas) se tornarão a
única maneira de compensar a perda de caminho e melhorar a penetração do
sinal no ambiente de combate urbano(ESTADOS UNIDOS, 2016, p D-5, tra-
dução nossa)

Outra observação importante é que segundo o ATP 6-02.53 Techniques for tacti-

cal radio operations (ESTADOS UNIDOS, 2016):

Por  causa  de  seus  comprimentos  de  onda  mais  longos,  os  sinais  de  HF
(frequência baixa) (2 a 30 MHz) penetram naturalmente nas estruturas urba-
nas mais profundamente do que os sinais em frequências mais altas e curtas.
A profundidade da penetração depende da frequência exata, do nível de po-
tência do sinal, da eficiência da antena e da composição das estruturas urba-
nas no caminho.(ESTADOS UNIDOS, 2016, p D-6, tradução nossa)

O manual aborda também que o rádio mais adequado para as comunicações é

aquele cujas suas ondas conseguem resistir as perdas e atenuações no caminho das suas

ondas. “Quanto maior o sinal irradiado, menor a frequência, mais redução de perda de

caminho”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p D-6, tradução nossa)

Esse manual traz diversos conceitos sobre operações de equipamentos rádios,

mas não traz um conhecimento aprofundado sobre os rádios que operam em HF. No en-

tanto,  esse manual  explora de forma bem explicada sobre a utilização desse tipo de
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equipamento em ambiente urbanizado e como utilizá-lo de formas que se consiga reali-

zar as comunicações nesses ambientes.

 

4.2 MCRP 8-10B.10 RADIO OPERATOR’S HANDBOOK

O  manual  norte-americano  MCRP  8-10B.10  RADIO  OPERATOR’S

HANDBOOK (ESTADOS UNIDOS, 2018) semelhante ao C 24-18 Emprego do Rádio

em Campanha (BRASIL, 1997) traz diversos conceitos básicos sobre o funcionamento

dos  equipamentos  rádios,  ondas  e  propagação,  modulação,  antenas,  fontes  de

interferência, guerra eletrônica e operação do rádio sob condições incomuns.

O MCRP 8-10B.10 (ESTADOS UNIDOS, 2018), define muito bem os de ondas

e propagação, mostrando como se dá a propagação as ondas no espaço e a divisão do

espectro eletromagnético como mostra a seguinte figura retirada do manual:

Figura 4- Alcance das ondas de diferentes bandas de frequencia

Fonte: MCRP 8-10B.10(ESTADOS UNIDOS, 2018)
Segundo  o  manual  os  equipamentos  rádio  HF  são  capazes  de  transmitir

informações com segurança em curta ou longa distância. Sendo a principal vantagem

desse tipo de equipamento, a sua capacidade de transmissão além da linha de visada

podendo, sob as condições corretas, alcançar grandes distâncias no planeta,  diferente

dos equipamentos que operam em VHF ou UHF que possuem alcance limitado à linha

de visada.

Segundo o manual “existem dois modos de propagação em HF: onda terrestre e

onda  no  céu”  (ESTADOS  UNIDOS,  2018,  tradução  nossa,  p  2-5,  tradução  nossa)

Podemos observar esses dois tipos de propagação na figura 4 que mostra os tipos de

propagação de ondas em HF:
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Figura 5-Tipos de propagação de ondas em HF

 Fonte: ESTADOS UNIDOS, 2018.

O  MCRP 8-10B.10  (ESTADOS UNIDOS, 2018) traz o conceito de  skip zone

(zonas de silêncio) sendo caracterizado pelo “espaço entre o ponto mais próximo em

que uma onda espacial é recebida e o ponto mais distante na qual uma onda terrestre é

recebida.”(ESTADOS UNIDOS, 2018, tradução nossa, p 2-5)

O manual também aborda o NVIS sendo caracterizado como o uso de um ângulo

de take-off muito alto. “Se for usado corretamente, o NVIS proporciona comunicações

confiáveis  e  contínuas  além  do  alcance  das  ondas  terrestres  em  HF”  (ESTADOS

UNIDOS, 2018. p 2-6, tradução nossa)

A respeito do posicionamento para a operação do equipamento é recomendado

que seja utilizado no ponto mais alto de uma cota ou logo abaixo do ponto mais alto, ou

seja, na crista militar. Recomenda-se também instalar a antena a uma distância de linhas

de alta-tensão e de regiões com uma alta densidade de árvores.

 O manual também explora os tipos de antenas que podem ser utilizados para

transmissão em HF. Sendo as mais utilizadas: Antena vertical,  fio inclinado ou meio

dipolo, antena dipolo e a L-invertido.

A  cerca  das  interferências,  o  manual  diz  que  podem ser  de  diversas

fontes  sendo  provenientes  das  fontes  naturais,  artificias,  condições  precárias  do

equipamento  ou  uso errado,  interferência  por  outras  frequências  ou frequências  não

autorizadas.



24
O manual define as interferências provocadas pelo homem como:

A maioria das interferências provocadas pelo homem vem de fontes elétricas,
como geradores  de energia,  sistemas de alarme,  linhas de energia,  ignição
automática,  iluminação fluorescente,  contatos defeituosos do relé  elétrico e
ferrovias eletrificadas.(ESTADOS UNIDOS, 2018, tradução nossa, p 5-2)

O  manual  explora  as  características  especiais  das  operações  e  suas

limitações  quanto  a  operação  dos  equipamentos  rádios.  “Os  problemas  encontrados

nessas regiões é a presença de obstáculos que bloqueiam as emissões, além das linhas

de alta-tensão e da baixa condutividade do solo.”(ESTADOS UNIDOS, 2018. p 6-9,

tradução nossa).

Segundo o MCRP 8-10B.10 (ESTADOS UNIDOS, 2018) o único problema dos

equipamentos HF é que não são de dotação de unidades nível companhia ou pelotão.

O Manual aborda muito bem a parte dos equipamentos rádio que operam em

HF, no entanto não traz uma abordagem muito ampla sobre a operação desse tipo de

equipamento em área urbana.

4.3 MCRP 8-10B.11 ANTENNA HANDBOOK

O respectivo Manual traz uma coletânea visando a padronizar os conhecimentos

a doutrina de utilização das antenas, no âmbito do Exército Americano, dando aos ope-

radores dos rádios um conhecimento suficiente para a correta operação e escolha do tipo

de antena mais adequada para cada situação. Além disso o  MCRP 8-10B.11 Antenna

Handbook (ESTADOS UNIDOS, 2016), também explora a variedades de antenas que

podem ser utilizadas em rádio que utilizam a faixa do HF.

O MCRP 8-10B.11 Antenna Handbook (ESTADOS UNIDOS, 2016) traz o con-

ceito de ruído sendo que “o ruído consiste em todos os sinais de rádio indesejados, arti-

ficiais  ou naturais.”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p 1-23, tradução nossa). Segundo o

Manual ruido é tudo aquilo que pode modificar ou degradar a recepção de informações

úteis das comunicações.

Para esse trabalho são de maior importância os ruídos de fontes artificias tendo

em vista que são geralmente originados por algo criado pelo homem. “O ruído produzi-

do pelo homem é um produto da civilização urbana que aparece em qualquer lugar onde

a energia elétrica é usada. É gerado quase em qualquer lugar que existe uma fonte de

energia elétrica.”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p 1-24, tradução nossa).
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Segundo MCRP 8-10B.11 Antenna Handbook (ESTADOS UNIDOS, 2016):

 O ruído artificial é problemático quando a antena receptora está perto do fon-
te, mas estar próximo da fonte fornece algumas características as ondas sono-
ras que podem ser exploradas. Ondas próximas a uma fonte de ruído tendem a
ser verticalmente polarizado. Uma antena receptora polarizada horizontalmen-
te geralmente recebe menos ruído do que uma antena polarizada verticalmen-
te.(ESTADOS UNIDOS, 2016, p 1-23, tradução nossa)

Segundo o Manual para reduzir o sinal deve desligar as fontes de ruído ou, quan-

do isso não for possível, deve-se mover o sistema receptor das comunicações para uma

distância considerável dessa fonte. “A banda HF está tão cheia de usuários que a interfe-

rência e o ruído, e não a força do sinal, são os principais motivos para as péssimas co-

municações.”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p 1-23, tradução nossa)

Outro conceito importante trazido pelo manual é o de polarização das ondas sen-

do caracterizado como “a polarização de uma onda irradiada é determinada pela direção

das linhas de força que compõem o seu campo elétrico.”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p

2-6, tradução nossa). Segundo MCRP 8-10B.11 Antenna Handbook  (ESTADOS UNI-

DOS, 2016) também explora que se a onda estiver fazendo um ângulo reto com o solo a

polarização será vertical, enquanto que se a onda estiver paralela ao solo a polarização

será horizontal.

Uma vantagem da polarização vertical é “capta menos interferência produzida

por fortes transmissões VHF e UHF (TV e FM transmissões) porque usam polarização

horizontal” (ESTADOS UNIDOS, 2016, p 2-10, tradução nossa) Enquanto que a vanta-

gem da utilização da polarização horizontal é que “são menos propensas a captar inter-

ferências artificias do que as polarizadas verticalmente.”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p

2-10, tradução nossa)

Além disso o MCRP 8-10B.11 Antenna Handbook (ESTADOS UNIDOS, 2016)

traz diversas antenas que podem ser utilizadas em rádios HF. Neste trabalho só serão

exploradas as antenas que são mais utilizadas pelo exército brasileiro sendo elas: Antena

vertical (vertical whip), antena dipolo horizontal, e dipolo V-invertido.

A antena vertical whip é utilizada para comunicações por ondas terrestres segun-

do o manual  “ao menos que o enlace rádio envolva a propagação omnidirecional de on-

das terrestres, qualquer outra antena proporcionaria melhores condições para as comuni-

cações”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p 4-10, tradução nossa). Essa antena possui uma 

polarização vertical, frequência de 2 a 30 MHz e potência máxima varia de acordo com 
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o equipamento rádio no qual está sendo utilizado esta antena. A figura 5 mostra a antena

vertical montada com um refletor:

Figura 6- Antena vertical 

Fonte: ESTADOS UNIDOS, 2016.

A antena dipolo horizontal é mais utilizada para enlace de comunicações de cur-

ta e média distância. Segundo o MCRP 8-10B.11 Antenna Handbook (ESTADOS UNI-

DOS, 2016) o que define a utilização dessa antena seria a sua altura aliada a frequência.

Para comunicações de curto alcance utiliza-se um ângulo de take-off  alto, ou seja entre

60º e 89º, e para isso à altura de ¼ de onda e frequência de 3 a 9 MHz, considerando

que seja utilizada uma antena dipolo de 8 metros, visto que o trabalho visa as comunica-

ções em ambiente urbano, este padrões já são suficientes. A figura 6 mostra uma antena

dipolo horizontal:

Figura 7-Antena dipolo horizontal

Fonte: ESTADOS UNIDOS, 2016.
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Outra antena explorada pelo manual é a antena V-Invertido que é muito seme-

lhante a antena dipolo horizontal,  no entanto, sua montagem é diferente, pois possui

apenas um suporte ao centro.“Devido aos lados inclinados, a antena em V-invertido pro-

duz uma combinação de radiação horizontal e vertical, a primeiro junto aos bordos e a

segunda nas extremidades”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p 4-19, tradução nossa). Essa

antena é omnidirecional possui polarização horizontal e uma potência de 1000 watts.

Essa antena pode ser observada na figura 7.

Figura 8-Antena V-Invertido

Fonte: ESTADOS UNIDOS, 2016.

Esse  manual  aprofunda  muito  bem  o  conhecimento  sobre  os  tipos  e

funcionamento de antenas. Sendo esse tipo de conhecimento fundamental para a correta

utilização dos meios de comunicação em HF. Além disso o MCRP 8-10B.11 Antenna

Handbook  (ESTADOS UNIDOS, 2016) traz algumas informações importantes para a

utilização e exploração das comunicações em ambientes urbanos, sendo esse um assunto

de suma importância.
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5 DISCUSSÃO

Com o intuito de comprovar a hipótese principal deste trabalho será realizada

uma análise qualitativa dos dados coletados nas pesquisas realizadas no capítulo anteri-

or e no referencial teórico. Dessa forma analisaremos as fontes de interferência, ruído e

atenuação que estão presentes no ambiente urbano e como elas afetam as radiocomuni-

cações em HF. Por fim verificaremos a viabilidade da utilização de rádios que operam

na faixa de HF em ambiente urbano.

Para isso analisaremos o que cada manual aborda sobre Fontes de interferência,

fontes de atenuação e ruído além do que é abordado sobre o terreno e as peculiaridades

das ondas em HF.

5.1 FONTES DE INTERFERÊNCIA, RUÍDO E ATENUAÇÃO

Segundo o manual  ATP 6-02.53 Techniques for tactical radio operations  (ES-

TADOS UNIDOS, 2016) a qualidade das radiocomunicações são definidas, entre outros

fatores, pela intensidade da interferência e a quantidade de ruído recebido pelo receptor.

O manual aborda também que deve-se evitar a operação do rádio próximo a cercas de

metal e próximas a estruturas condutoras como mastros, árvores e construções de metal

tendo em vista que esse tipo de construção é uma grande fonte de interferência. Para di-

minuir esse efeito as antenas devem estar à distância de um comprimento de onda ou

mais para diminuir a incidência de interferências que possam degradar as comunicações.

Além disso esse Manual também explora que nas áreas urbanas existem outros

obstáculos que bloqueiam a transmissão, como as áreas construídas que distorcem as

ondas e existem também o problema com a interferência gerado pelas de linhas de alta-

tensão que estão muito presentes em ambientes urbanos. Podemos observar que segundo

o manual “quanto maior a energia usada maior a atenuação no caminho e mais profundo

as emissões penetram nas estruturas”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p D-6, tradução nos-

sa), logo podemos inferir que para operar em ambientes urbanos o rádio deve possuir

uma alta potência de funcionamento, o que não é característica dos rádios HF de dota-

ção das tropas terrestres.

Outro fato importante a se observar é que “os sinais de HF (frequência baixa) (2

a 30 MHz) penetram naturalmente nas estruturas urbanas mais profundamente do que os
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sinais em frequências mais altas e curtas”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p D-6, tradução

nossa).  Além disso o manual  afirma que  “Quanto maior  o  sinal  irradiado,  menor a

frequência, mais redução de perda de caminho”(ESTADOS UNIDOS, 2016, p D-6, tra-

dução nossa) que são informações relevantes para esse trabalho.

Para o MCRP 8-10B.10 RADIO OPERATOR’S HANDBOOK (ESTADOS UNI-

DOS, 2018) diz que podem ser de diversas fontes sendo provenientes das fontes natu-

rais, artificias. Sendo que o manual afirma que “A maioria das interferências provocadas

pelo homem vem de fontes elétricas”(ESTADOS UNIDOS, 2018,p 5-2, tradução nos-

sa). Tendo em vista isso o próprio Manual também recomenda instalar a antena a uma

distância de linhas de alta-tensão tendo em vista que são uma fonte de interferência.

Outras motivos que podem prejudicar as comunicações são condições precárias

do equipamento ou o seu uso errado, interferência por outras frequências ou frequências

não autorizadas. Além desses problemas o manual explora também que existem outros

como a presença de obstáculos que bloqueiam as emissões e a baixa condutividade do

solo.

O  MCRP 8-10B.11 Antenna Handbook  (ESTADOS UNIDOS, 2016) explora

muito bem as fontes de ruído. Segundo o Manual ruído é tudo aquilo que pode modifi-

car ou degradar a recepção de informações úteis das comunicações. Os ruídos são gera-

dos principalmente por fontes de energia elétrica. Visto isso para reduzir o ruído o ma-

nual recomenda que deve se desligar as fontes que geram o ruído ou, então, deve-se mo-

ver o sistema receptor das comunicações para uma distância considerável para que o

ruído  não tenha mais efeito sobre ele.

Segundo este manual para rede HF  a interferência e o ruído são os principais

motivos para as péssimas comunicações. Para o MCRP 8-10B.11 a polarização vertical

é a que capta menos interferência produzida  por fortes transmissões VHF e UHF. No

entanto a vantagem da utilização da polarização horizontal é que estas são menos pro-

pensas a captar interferências artificias.

Podemos observar que segundo esses manuais é possível utilizar os rádios que ope-

ram na faixa do HF em ambiente urbano, no entanto o rádio deve-se operar com certos

cuidados de modo que as fontes de interferência, ruído e atenuação não prejudique as

comunicações de formas que a inviabilize. Para uma melhorar a qualidade das comuni-

cações nesse tipo de terreno deve-se utilizar  uma potência muito alta no equipamento, o
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que do ponto de vista operacional não é viável tendo em vista as capacidades de guerra

eletrônica que o inimigo pode possuir.

5.2 TERRENO

Segundo o EB70-MC-10.303 OPERAÇÕES EM ÁREAS EDIFICADAS (BRASIL,

2018) aborda que  às limitações de propagação de ondas em ambientes urbanos exigem

equipamentos com maior potência para superar essas limitações impostas na propagação

das ondas eletromagnéticas.

O C24-18 EMPREGO DO RÁDIO EM CAMPANHA(BRASIL, 1997) aborda

que o  fenomeno da absorção ocorre muito nas áreas urbanas, visto a grande quantidade

de  construções presente nesse tipo de ambiente que interferem muito na faixa do HF.

Segundo esse Manual são limitações desse tipo de ambiente as edificações,pois obstru-

em as comunicações , tráfego de veículos além da grande quantidade de outras emissões

eletromagnéticas. Além disso o manual também aborda que a faixa de HF é muito influ-

enciada pelas edificações.

Para o ATP 6-02.53 Techniques for tactical radio operations (ESTADOS UNI-

DOS, 2016)o ambiente urbano influencia muito nas comunicações visto que existem de obstáculos

que bloqueiam a transmissão, propagação distorcida em áreas construidas  aleém disso a presença de

linhas de alta-tensão também interferem nas comunicações. Visto isso, o manual aborda que quanto

maior a energia usada mais profundo as emissões penetram nas estruturas presentes nesse tipo de

ambiente.

Outro fator importante explorado pelo manual é a capacidade dos equipamentos

HF ultrapassarem as estruturas urbanas visto seu grande comprimento de onda aliado a

sua baixa frequência.

O MCRP 8-10B.11 Antenna Handbook (ESTADOS UNIDOS, 2016) aborda que

o ambiente urbano é uma área onde a presença de fontes ruído é muito alta visto que o

ruído pode ter como fonte qualquer lugar onde a energia elétrica é usada. O manual

aborda que para reduzir a interferência deve-se evitar a proximidade de lugares onde

existem muitas fontes de energia elétrica.

Ao analisarmos o que é abordado por esses manuais podemos observar que o

ambiente urbano é uma área onde as comunicações são muito prejudicadas por diversos

fatores, sendo alguns deles a grande quantidade de estruturas construídas, a pavimenta-
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ção das ruas, a presença de linhas de alta-tensão e a poluição do espectro eletromagnéti-

co por outras fontes de emissão. Visto isso pode-se utilizar os rádios HF para esse tipo

de comunicação pois ele pode penetrar nas construções no entanto as linhas de alta-ten-

são podem interferir muito nessas comunicações.

5.3 PECULIARIDADES DAS ONDAS HF

ATP 6-02.53 Techniques  for  tactical  radio operations  (ESTADOS UNIDOS,

2016) aborda a existência de dois tipos de ondas HF as terrestres e as espaciais. Para

esse trabalho analisaremos as ondas terrestres. O manual estabelece que para favorecer

as ondas terrestres as antenas devem estar em lugares os mais altos possíveis, além de

utilizar uma frequência abaixo de 10 MHz, visto que a condutividade do solo favorece

esse tipo de onda.

O Manual enfatiza que os rádios HF tem como foco as comunicações além da li-

nha de visada, no entanto ele pode ser utilizado a curta distância utilizando o Near Ver-

tical Sncident Sky Wave (NVIS), o NVIS tem algumas vantagens tendo em vista que não de-

pende do terreno e utiliza ondas espaciais para a propagação das ondas e o operador pode utilizar o

radio de posições mais segura.

O manual norte-americano  MCRP 8-10B.10 RADIO OPERATOR’S HANDBOOK (ESTA-

DOS UNIDOS, 2018) aborda que os equipamentos rádio HF são capazes de transmitir informações

tanto em curta quanto em longa distância. No entanto a sua capacidade de transmissão além da linha

de visada é muito alta.

Esse manual também explora o NVIS que proporciona comunicações confiáveis e

contínuas além do alcance das ondas terrestres em HF. Para uma melhor utilização do

equipamento é recomendado que  ele seja utilizado em alguma mais elevação. O manual

também explora os tipos de antenas que podem ser utilizados para transmissão em HF.

Sendo as mais utilizadas: Antena vertical,  antena dipolo e a V-invertido.

O MCRP 8-10B.11 Antenna Handbook (ESTADOS UNIDOS, 2016) explora a

polarização das ondas. A polarização vertical tem a vatagem de não captar a interfêren-

cia de outras fontes que são polarizadas horizontalmente, ou seja o as transmissões VHF

e UHF, já a polarização horizontal a captam menos interferências artificias do que as

polarizadas verticalmente.
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A respeito das antenas a vertical whip é utilizada para comunicações por ondas

terrestres segundo, é polarizada verticalmente, frequência de 2 a 30 MHz. A antena di-

polo horizontal é mais utilizada para enlace de comunicações de curta e média distância,

e possui polarização horizontal e pode ser utilizada para comunicações por NVIS. A an-

tena V-Invertido possui uma vantagem por ter lados inclinados pois possui polarização

horizontal e vertical.

Logo podemos observar que a faixa de onda HF, possui características bem defi-

nidas. O equipamentos rádio em HF são mais voltados para enalaces além da linha de

visada, no entanto pode ser utilizado para comunicações a curta distância levando em

consideração a antena, o tipo de polarização, a frequência e a potencia do equipamento.
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4 CONCLUSÃO

. Com esta pesquisa conseguimos alcançar todos os objetivos do trabalho e por

conseguinte verificar que não viável utilizar os equipamentos que operam em HF em

operações militares nos ambientes urbanos mas pode ser utilizado levando em conside-

rações alguns aspectos.

Podemos observar que o terreno do ambiente urbano interfere muito nas comu-

nicações, visto que nesse tipo de ambiente existem muitas fontes de ruído, interferência

e atenuação tendo em vista que existem muitas linhas de alta-tensão aliado a baixa con-

dutividade do solo pavimentado, a presença de estruturas construídas pelo homem e a

grande presença de emissões eletromagnéticas prejudicam as comunicações.

Apesar disso pode-se mitigar esses problemas com a escolha certa do tipo de an-

tena e frequência. Os manuais analisados levam a acreditar que as ondas em HF possu-

em uma facilidade de ultrapassar as estruturas, por outro lado está mais suscetível a so-

frer interferências de fontes de energia elétrica. Outro fator é que para as comunicações

de curta distância deve-se utilizar frequências menores que 10 MHz.

Para minimizar as atenuações e interferências deve-se tomar alguns cuidados.

Para diminuir o ruído causado por fontes de energia deve-se instalar o equipamento e a

antena distante dessas fontes, para evitar a interferência de outras emissões, como TV e

rádio FM, deve-se utilizar uma antena com polarização vertical, por exemplo a antena

vertical, já para diminuir a interferência de fontes artificiais deve-se utilizar uma antena

polarizada horizontalmente, como a antena dipolo ou v-Invertido.

Outra informação a ser observada é a potência a ser utilizada pelos equipamen-

tos. Os manuais abordam que quanto maior a potência melhor a qualidade das comuni-

cações, no entanto do ponto de vista tático isso não é muito recomendado tendo em vista

a limitada potência dos equipamentos e a possibilidade do inimigo possuir guerra ele-

trônica.

Futuramente poderão ser realizadas pesquisas mais práticas sobre esse mesmo

tema, além de pesquisas para verificar qual o melhor tipo de equipamento rádio para se

utilizar em operações em ambiente urbano ou qual o melhor método para melhorar a

qualidade das comunicações nesse tipo de ambiente.
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