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Ficha técnica

Nome Vulcan Phalanx MK15

Tipo Sistema de defesa de ponto

País de origem Estados Unidos da América

Entrada em serviço 1980

Projetista General Dynamics ( Agora Raytheon)

Construtor General Dynamics ( Agora Raytheon)

Peso (kg) Block 0 e 1- 5.700, Block 2 – 6.200

Comprimento dos canos 

(mm)

Block 0 e 1 (L76) - 1.520 Block 1B 

(L99): 1.981

Altura (m) 4.7

Tripulação Automático com supervisão humana

Munição: Naval
Munição perfurante de Tungsténio, 

ogiva de penetração

Munição: Terrestre
Munição incendiária auto-destrutiva,  

traçante (explosiva)

Calibre (mm) 20 x 102

Arma Canhão M 61 Vulcan

Nº de Canos 6

Elevação (graus)
Block 0: -10°/+80°, Block 1: -20°/+80°, 

Block 1B-25°/+85º

Taxa de elevação (graus/s) (Block 0/1) 86°, (Block 2) 115°

Transversal (graus)
150° para ambos os lados, (Block 0 e 

1)100°/s, (Block 1B) 116°

Taxa de Tiro (Tiro/min) 3.000 – 4.500 (50-75/s)

Velocidade do projétil (m/s) 1.100

Alcance máximo (km) 3.6

Alcance efetivo (km) 2.0

Sistema de guiagem Radar Banda Ku e Flir (Block 1B)

Curiosidade: Devido ao formato do domo do radar e por se

tratar de um sistema autônomo, o CIWS Vulcan Phalanx é

carinhosamente conhecidos como "R2-D2", o famoso dróide

de Star Wars.

O sistema de defesa de ponto (close-in weapon system-CIWS) Vulcan Phalanx foi projetado e fabricado pela

General Dynamics Corporation (hoje uma subsidiária do grupo Raytheon), seu programa teve inicio em

meados de 1978 e surgiu da necessidade de um sistema capaz de barrar a ameaça dos mísseis anti-navios.

O sistema entrou em operação em 1980 a suas primeiras versões eram equipadas com um canhão giratório

Gatling M 61 de 20 mm cujas primeiras versões (MK 0 e 1) eram orientadas apenas por um Radar de banda

Ku montado sobre uma base giratória.

Estas melhorias foram introduzidas para aumentar a capacidade do sistema

frente aos mísseis supersónicos soviéticos. Em 1999 a série Block 1A

introduziu novos algorítimos para combater alvos mais manobráveis, além de

ampliar a capacidade de engajamento de alvos na superfície. A série mais

moderna Block 1B também pode ser empregue contra alvos na superfície e

dispõe de um sistema de orientação mais preciso que combina o radar e um

sensor, FLIR.

Devido à contínua evolução dos

mísseis os sistemas Vulcan Phalanx

sofreram constantes atualizações. O

primeiro modelo Block 0 surgiu em

1980 e era equipado com a 1ª

geração de sistemas eletrônicos. Em

1988 surgiu o chamado Block 1 com

melhorias no radar, munições, taxa

de fogo, aumento da elevação e

novos computadores, mais modernos

e condizentes com a evolução dos

Softwares e Hardwares da época.

A Marinha dos Estados

Unidos está atualmente

convertendo os sistemas

navais das variantes

existentes (Block 0, 1A)

todas para o padrão

Block 1B o qual já

equipa as Marinhas do

Canadá, Portugal,

Japão, Egito, Bahrein e

Reino Unido.

A orientação conjugada com o FLIR

ampliou a capacidade de

engajamento de alvos a baixa altura,

nem como a capacidade de

identificação visual do alvo, o que

possibilitou em 2009 o início dos

trabalhos de desenvolvimento de um

CIWIS que incorpora os lançadores

de mísseis RIM 116-Rolling sistema

Airframe Missile (RAM) no lugar do

canhão M 61.

Esta nova arma denominada SeaRAM atuará juntamente com o tradicional Vulcan Phalanx ajudando na

defesa contra os mais recentes mísseis supersônicos anti-navio Sea Skimmer.

Além do sistema SeaRAM uma variante terrestre encontra-se atualmente em fase de testes uma versão

terrestre denominda C-RAM que se destina a defesa de ponto contra ataques de foguetes de saturação e

mísseis de cruzeiro. Este sistema utiliza munições de fragmentação auto destrutivascomandadas por

aproximação.

Vulcan Phalanx Goalkeeper AK 630

Modelo M 61 Vulcan GAU- A8 GSh 630

Tipo Rotativo Rotativo Rotativo

Peso total (kg) 6.200 9.902 9.114

Nº de Canhões 6 7 6

Calibre /mm 20 30 30

Taxa de tiros /min 4.500 4.200 5.000

Alcance /m 2.000 2.000 4.000

Qtd de munição 1.550 1.190 2.000

Velocidade do projétil

(m/s)
1.100 1.109 900

Elevação / Graus -25 +85 -25 +85 -12 +88

Transversal / Graus -150 +150 360 360

Comparativo entre sistemas

http://www.google.com.br/imgres?q=vulcan+phalanx+turbosquid&um=1&hl=pt-BR&client=firefox-a&hs=J66&rls=org.mozilla:pt-BR:official&tbm=isch&tbnid=PuO9gCSfMP6WAM:&imgrefurl=http://www.3dcadbrowser.com/preview.aspx?modelcode=35346&docid=kzBGv0RlcuniAM&
http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-ciws-phalanx-mk-15/503304

