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A E G I S  —  D E M O N S T R A T O R   
T E C H N O L O G I I  C - I E D  

STRESZCZENIE 

W artykule przedstawiono budowę i działanie opracowanego na Politechnice Gdańskiej 
demonstratora technologicznego systemu AEGIS, przeznaczonego do przeciwdziałania atakom  
z wykorzystaniem prowizorycznych urządzeń wybuchowych detonowanych drogą radiową (RCIED 
— Radio Controlled Improvised Explosive Devices). Przedstawiono zaimplementowaną oryginalną 
metodę generowania sygnału zagłuszającego o dowolnie ukształtowanym widmie częstotliwościo-
wym, będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego o numerze P.398050. 

Słowa kluczowe:  
prowizoryczne ładunki wybuchowe, IED, C-IED, RCIED, demonstrator technologiczny. 

WSTĘP 

W XXI wieku konflikty asymetryczne zyskały znaczącą przewagę nad ich 
klasycznymi odpowiednikami, a siły zbrojne wielu państw konfrontowane są z prze-
ciwnikiem, którego cele, organizacja i środki nie mieszczą się w konwencjonalnym 
pojęciu wojny. Kluczowymi elementami takiego konfliktu są działania skryte, 
zmienne i nastawione na zaskoczenie, których celem jest maksymalizacja efektów 
przy minimalizacji kosztów [3]. W takim stanie rzeczy szczególnego znaczenia nabie-
ra konieczność metodycznego podejścia do kwestii przeciwdziałania prowizorycznym 
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Taki stan rzeczy był powodem podjęcia na Politechnice Gdańskiej w Kate-
drze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych prac nad systemem AEGIS, którego 
zadaniem jest ochrona obiektów mobilnych przed zagrożeniami związanymi z pro-
wizorycznymi urządzeniami wybuchowymi detonowanymi drogą radiową.  

NADAJNIK ZAGŁUSZAJĄCY SYSTEMU AEGIS 

Nadajnik systemu AEGIS podzielony jest na dwa niezależne tory zagłusza-
jące (rys. 1.) sterowane za pomocą komputera z panelem dotykowym. Pierwszy tor, 
obejmujący częstotliwości z zakresu od 20 MHz do 1 GHz, zbudowany jest z gene-
ratora AFQ100A sygnałów w paśmie podstawowym oraz z generatora SMU200A, 
przenoszącego widmo sygnału w pasmo wysokich częstotliwości. Tak przygotowa-
ny sygnał jest wzmacniany we wzmacniaczu 50W1000, a następnie podawany na 
zespół przełączanych filtrów pasmowo-zaporowych. W zależności od częstotliwości, 
które powinny być chronione (tzw. pasma chronione nie powinny być zagłuszane), np. 
częstotliwości działania wojskowych urządzeń radiokomunikacyjnych, można pod-
łączać dowolne filtry, których przełączanie jest realizowane za pomocą przekaźni-
ków transferowych (P1, P2, P3) wysokiej mocy. Następnie sygnał jest rozdzielany  
w diplekserze 5I210-20XQ1300 na dwa podpasma: od 20MHz do 500MHz oraz od 
500MHz do 1GHz, które podawane są na dwie niezależne anteny nadawcze, odpo-
wiednio AO1-0.03-0.50V/2013 oraz XPO3V-500-1300/034. 

Z kolei drugi tor zagłuszający, obejmujący częstotliwości z zakresu od 0,8 GHz 
do 3 GHz, zbudowany jest z generatora AFQ100B sygnałów w paśmie podstawo-
wym. Funkcje generatora częstotliwości nośnej i modulatora realizowane są przez 
generator SMBV100A. Zagłuszający sygnał w.cz. po wzmocnieniu we wzmacnia-
czu 80S1G4 podawany jest na zespół filtrów pasmowo-zaporowych, przełączanych 
w identyczny sposób jak ma to miejsce w pierwszym torze zagłuszającym. Po pro-
cesie filtracji sygnał podawany jest na antenę nadawczą OA2-0.3-10.0V/1505. 

Należy podkreślić, że wykorzystywane generatory AFQ100A oraz AFQ100B 
pozwalają na generowanie w danej chwili zagłuszających sygnałów w.cz. w pa-
smach o szerokościach odpowiednio 240MHz i 528MHz. W zależności od potrzeb 
zastosowanie tych generatorów w poszczególnych torach zagłuszających może być 
dowolne. 
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Rys. 1. Schemat blokowy urządzenia zagłuszającego systemu AEGIS  

Źródło: opracowanie własne. 
 

Komputer sterujący IPPC-6192A-R1AE ma za zadanie realizację algorytmu 
generowania cyfrowej postaci sygnału zagłuszającego na podstawie wprowadzo-
nych przez użytkownika parametrów. Następnie generowany jest sygnał zagłuszają-
cy w paśmie podstawowym i dalej w paśmie wysokich częstotliwości. Ponadto 
komputer sterujący odpowiedzialny jest za sterowanie pracą generatorów 
AFQ100A, AFQ100B, SMBV100A i SMU200A (za pośrednictwem interfejsów 
Ethernet) oraz pracą przełączników filtrów (za pośrednictwem interfejsów RS232). 
Wytypowany komputer ma dotykowy wyświetlacz, co znacząco upraszcza obsługę 
urządzenia. Dodatkowo całość urządzenia zamontowana jest w dwóch szafach 19” 
posadowionych na specjalnym wózku, co ułatwia przemieszczanie urządzenia pod-
czas testów. Wygląd demonstratora technologicznego nadajnika AEGIS przedsta-
wiony został na fotografii 4. Parametry techniczne i eksploatacyjne zrealizowanego 
w powyższy sposób demonstratora zestawione zostały w tabeli 1. 
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Fot. 4. Wygląd demonstratora technologicznego nadajnika AEGIS 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 1. Parametry nadajnika zagłuszającego systemu AEGIS 

Zagłuszane pasmo częstotliwości    (20–3000) MHz 

EIRP 
dla (20–1000) MHz    ≤ 80 W 

dla (0,8–3) GHz    ≤ 128 W  

Szerokość pasma 
zagłuszanego 
jednocześnie 

dla (20–1000) MHz    ≤ 240 MHz 

dla (0,8–3) GHz    ≤ 528 MHz 

Metoda zagłuszania    Bariera szerokopasmowa 

Pobór mocy z sieci elektroenergetycznej     < 1,6 kW 
   (ok. 2,2 kW przy uruchamianiu) 

Sterowanie 
  – przewodowe — LAN 
  – panel dotykowy 

Rodzaj elementów promieniujących 
  – 3 anteny dookólne 
  – kable promieniujące 

Zastosowanie 

  – ochrona obiektów mobilnych przed  
     RCIED na terenie otwartym 
  – zagłuszanie sieci komórkowych  
     w pomieszczeniach 
  – zagłuszanie dowolnych sieci  
     radiokomunikacyjnych 
  – możliwość dostosowania  
     parametrów do wymagań obiorcy 

Źródło: opracowanie własne. 

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

Na rysunkach 2. i 3. przedstawiony został interfejs użytkownika, który wi-
doczny jest na panelu dotykowym nadajnika AEGIS. Poprzez interfejs użytkownik 
może wybierać standardowy system do zagłuszania lub wprowadzać parametry sy-
gnału zagłuszającego, wraz z chronionymi pasmami częstotliwości, za pośrednic-
twem klawiatury numerycznej.  

Ponadto możliwy jest wybór metody generowania sygnału zagłuszającego: 
WGN — na bazie białego szumu gaussowskiego lub CHIRP — na bazie sygnałów  
z przemiataniem częstotliwości. Użytkownik może także włączać poszczególne 
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filtry sprzętowe w tor sygnału zagłuszającego oraz sterować mocą poszczególnych 
generatorów. Pozostałe operacje wykonywane są przez komputer sterujący automa-
tycznie, na podstawie wprowadzonych parametrów oraz zapisanego w pamięci algo-
rytmu pracy. 

 

 
Rys. 2. Wygląd interfejsu użytkownika — wybór systemu, zagłuszanie wyłączone 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3. Wygląd interfejsu użytkownika — ręczna konfiguracja, zagłuszanie włączone 

Źródło: opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono nadajnik systemu AEGIS, emitujący barierę elek-
tromagnetyczną w paśmie od 20 MHz do 3 GHz. Pasmo to obejmuje główny zakres 
środków, jakie można wykorzystać do bezprzewodowej detonacji IED [7]. Dodat-
kowo przewidziano możliwość określania przez operatora tzw. pasm chronionych, 
dzięki czemu możliwe jest przeciwdziałanie detonacji urządzeń RCIED, przy jedno-
czesnym zapewnieniu ciągłości własnej komunikacji. Nadajnik systemu AEGIS jest 
łatwy w obsłudze dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, natomiast wybór 
zakłócanych pasm jest ułatwiony dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego. Takie 
rozwiązania pozwalają na dopuszczenie do obsługi urządzenia osoby po krótkim 
przeszkoleniu. 
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Zaangażowanie polskiego wojska w ramach międzynarodowych sił wspar-
cia bezpieczeństwa w Afganistanie ISAF (International Security Assistance Force) 
wymagało i nadal wymaga zapewnienia polskim żołnierzom maksimum bezpieczeń-
stwa. W tym celu wyposażono ich na przykład w systemy obezwładniania elektro-
magnetycznego. Obecnie przez Siły Zbrojne RP stosowane są między innymi 
system EJAB-MB izraelskiej firmy Elisra czy wypożyczone od Amerykanów urzą-
dzenia zagłuszające DUKE — AN/VLQ-12(V)2 [4].  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że żaden z oferowanych na rynku systemów 
nie jest w pełni polskim produktem. Co najwyżej może być dystrybuowany przez 
polskich pośredników. Taki stan rzeczy był głównym powodem rozpoczęcia prac 
nad systemem AEGIS, do którego głównych zalet należą: szerokie pasmo genero-
wanych sygnałów zagłuszających, możliwość wyboru wąskich pasm chronionych,  
a także nieskomplikowana obsługa. Warto też podkreślić, że rozwiązania zastoso-
wane w nadajniku zagłuszającym AEGIS stanowią przedmiot zgłoszenia patento-
wego P.398050 [2]. 

P o d z i ę k o w a n i a  

Praca naukowa była finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 
w postaci projektu rozwojowego nr O R00 0007 12. Autorzy pracy pragną podzię-
kować za przydzielone na ten cel środki finansowe. 
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A E G I S  —  T H E  C - I E D  T E C H N O L O G Y   
D E M O N S T R A T O R  

ABSTRACT 

The article presents a technology demonstrator of AEGIS system, destined for Countering 
Improvised Explosives Devices. An implemented original method of generation of the jamming 
signal with freely shaped frequency spectrum is also presented. This method is a subject of patent 
application No. P.398050. 
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