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SYSTEMY OCHRONY SAMOLOTU CASA C-295M. 
 

Krzysztof Cur 
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Abstract: In his article the author writes about several self-defense systems and 

devices engaged in protection of C-295M aircraft. He also presents the important 

issue of using the deck devices and practicing different maneuvers  against the 

missile  threats when flying in combat. It seems that real threat coming from the 

enemies is the lack of air force update intelligence information and  poor aviation 

library about the product identification. Since the time when our planes started 

their hazardous flights over the Afghanistan this issue become very important not 

only for their crew but also for their commanders. 
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Streszczenie: W swoim artykule autor przedstawia systemy i urządzenia 

zabudowane na samolocie CASA C-295M służące do obrony samolotu przed 

różnego rodzaju przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi. Właściwe 

zidentyfikowanie środków pola walki przez załogę wykonującą lot w strefie 

zagrożenia  pozwala na zastosowanie odpowiedniej taktyki oraz manewrów w celu 

uniknięcia bezpośredniego trafienia lub zestrzelenia. Wskazuje także na ważny 

aspekt posiadania odpowiedniej biblioteki zagrożeń, dzięki której można stosować 

odpowiednie środki obrony i ochrony samolotu, zwłaszcza podczas planowania 

misji bojowych w Afganistanie, gdzie załogi i ich dowódcy zdają sobie sprawę  

z dużego ryzyka zakłócenia bezpiecznego lotu. 

 

Słowa kluczowe: systemy ochrony samolotu 
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1. Wstęp 

W obecnych czasach gdy elektronika rozwija się w wielkim tempie, coraz większe 

znaczenie dla osiągnięcia przewagi na współczesnym polu walki oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa załodze statku powietrznego odgrywa wyposażenie samolotu  

w systemy walki elektronicznej. To one coraz częściej decydują  

o prawdopodobieństwie pomyślnego zakończenia misji. Dlatego też potencjalni 

nabywcy samolotów nie szczędzą milionów euro na zakup systemów, które 

pozwolą osiągnąć przewagę w starciu z przeciwnikiem. 

2. Systemy walki elektronicznej 

Ogólnie systemy walki elektronicznej zabudowane na samolotach możemy 

podzielić na systemy zapewniające wykrywanie źródeł zagrożenia, systemy 

przeciwdziałania oraz systemy zakłócające pracę urządzeń przeciwnika. Zazwyczaj 

w systemy ochrony, lepiej wyposażone są samoloty wielozadaniowe, które 

wykonują zadania w realnych warunkach zagrożenia, a zwłaszcza samoloty 

przeznaczone wyłącznie do prowadzenia walki elektronicznej. Lotnictwo 

transportowe z racji swoich ograniczonych zdolności manewrowych, mniejszych 

prędkości lotu i braku uzbrojenia teoretycznie powinno wlatywać w strefę działań 

bojowych dopiero po oczyszczeniu przestrzeni powietrznej przeciwnika oraz 

zneutralizowaniu naziemnych systemów rakietowych. Dlatego też wyposażone jest 

głównie w systemy, które mają zapewnić ochronę samolotu w przypadku 

nieprzewidzianego ataku przeciwnika. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że samo posiadanie systemów walki elektronicznej 

nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Decydujące znaczenie mają informacje wczytane 

do pamięci omawianych systemów. Szczególnie mam na myśli bazę danych 

emiterów fali radiolokacyjnej bowiem czym jest system, który wykrywa źródła 

emisji nie zapewniając załodze podstawowej informacji o tym czy jest to wrogi, 

sojuszniczy czy też własny radar. Zdobycie obszernej bazy danych jest 

czasochłonne, wymaga wielu lat doświadczeń oraz dostępu do niejawnych 

informacji, którymi często nawet państwa sprzymierzone nie chcą się dzielić. 

Programy zawierające algorytmy działania urządzeń  służących do osłony statków 

powietrznych są tworzone indywidualnie w każdym z państw NATO i podobnie 

jak Narodowa Baza Danych Emiterów  strzeżone są tajemnicą państwową.  

Na pokładzie samolotów CASA C-295M będących na wyposażeniu polskich Sił 

Powietrznych zabudowane są trzy systemy walki elektronicznej:  

 System ostrzegający o opromieniowaniu przez zestaw radarowy RWR (Radar 

Warning Receiver). 

 System ostrzegający o odpaleniu rakiety MILDS (Missile Launch Detection 

System).  

 System odpalania środków przeciwdziałania CMDS (Countermeasures 

Dispensing System).  
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Razem tworzą one wysoce zintegrowany system ochrony samolotu  DAS 

(Defensive Aids System), który zapewnia szybką i efektywną odpowiedź samolotu 

poprzez automatyczne wykrywanie, klasyfikację i przeciwdziałanie potencjalnym 

zagrożeniom. Dodatkowo, celem ochrony przed ostrzałem z broni maszynowej, 

samolot wyposażony jest w kevlarowy system opancerzenia kabiny pilotów. 

 

     
Rys. 1. Odpalenie flar z samolotu CASA C-295M. 

 

System ostrzegający o opromieniowaniu przez zestaw radarowy RWR (Radar 

Warning Receiver) ALR 300(V2)R wyprodukowany został przez hiszpańską firmę 

Indra.  

Przedział częstotliwości pracy obejmuje zakres, w którym emitowana jest 

większość sygnałów opromieniowujących. Samolot wyposażony jest w pięć anten, 

które zapewniają dookólny odbiór nadchodzących sygnałów.  

Wzmocniony sygnał odbierany jest następnie przez blok procesora, który po 

przeprowadzeniu obróbki sygnału dostarcza na wskaźnik umieszczony w kabinie 

załogi informacje o lokalizacji źródła emisji. Ogólnie mówiąc, system RWR 

pracuje na zasadzie wykrycia źródła emisji, pomiaru jego parametrów i 

porównaniu z danymi zapisanymi w bazie danych emiterów radiolokacyjnych. W 

przypadku, gdy dane są zgodne, na wskaźniku w kabinie pilotów wyświetlana jest 

informacja o wykrytym źródle zagrożenia oraz generowany jest komunikat 

głosowy. W przeciwnym wypadku, gdy system nie może zidentyfikować sygnału 

opromieniowującego samolot, generowane jest ostrzeżenie o wykryciu nieznanego 

źródła emisji, a na wskaźniku wyświetlany jest znacznik ¨U¨ (Unknown), co 

oznacza sygnał nieznany.   
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Rys. 2. Rozmieszczenie sensorów na samolocie CASA C-295M. 

Rys. 3. Radar Warning Receiver. Rozmieszczenie wskaźnika azymutu i przykładowe 

zobrazowania wykrytych ostrzeżeń i zagrożeń. 
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Następnie informacja o wykrytym opromieniowaniu wysyłana jest do systemu 

wyrzutu flar i dipoli. Oczywiście, wypada tutaj wspomnieć o współpracy obydwu 

systemów w trybie automatycznym. Reakcja samolotu jest w tym przypadku 

niezaprzeczalnie szybsza ale niestety nie zapewnia właściwej skuteczności 

wyrzuconych dipoli. W wielu przypadkach ładunki nie mogą być odpalone 

natychmiast po ich wykryciu ale dopiero po osiągnięciu przez samolot 

odpowiedniej pozycji w stosunku do źródła emisji. W przypadku opromieniowania 

samolotu przez zestaw radarowy pracujący w trybie śledzenia, w celu zgubienia 

sygnału konieczne jest wykonanie odpowiedniego manewru z równoczesnym 

odpaleniem flar i dipoli. Tylko wtedy odpalona sekwencja będzie skuteczna.  

Samolot po osiągnięciu punktu IP (wykrycie zagrożenia) na kursie 

kolizyjnym 0° w stosunku do zagrożenia wykonuje manewr skrętu o 120° 

z maksymalnym przeciążeniem 3G. W momencie, kiedy osiąga kurs +/-90°w 

stosunku do pierwotnego kursu pilot poprzez naciśnięcie przycisku odpalania na 

wolancie wystrzeliwuje sekwencję ładunków zakłócających np.: (2 x 6 chaff z 3s 

opóźnieniem) i kontynuuje skręt do osiągnięcia kursu +/-120°. 

                                          

Rys. 4. Przykładowy manewr samolotu w przypadku wykrycia  

zagrożenia przez system RWR. 

 

System ostrzegający o odpaleniu rakiety MILDS (Missile Launch Detection 

System) AN/AAR-60 wyprodukowany został przez firmę EADS Deutschland. Jest 

on systemem pasywnym, wiec jego praca nie jest wykrywana przez systemy 

rozpoznawcze przeciwnika. System zbudowany jest z pięciu sensorów, które 

wykrywają promieniowanie ultrafioletowe generowane przez gazy wylotowe 

silnika napędzającego rakietę. Sensory rozlokowane są na płatowcu samolotu w 

taki sposób aby zapewnić odbiór fal w zakresie 360° w azymucie  

i + 45° w elewacji. Odebrany sygnał jest następnie komputerowo przetwarzany 
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celem określenia czy jest to rakieta czy fałszywy sygnał. Następnie na podstawie 

parametrów sygnału wyliczany jest kierunek nadlatującej rakiety w odniesieniu do 

osi wzdłużnej samolotu. 

 
Rys. 5. Zobrazowanie stref wykrywania odpalonej rakiety  

na przykładzie samolotu  C-130  Hercules. 

 

Dane są przesyłane do procesora systemu RWR celem przedstawienia ich na 

wspólnym wskaźniku i generacji ostrzeżenia dźwiękowego. Równocześnie 

wysyłany jest do systemu CMDS sygnał inicjacji zaprogramowanej sekwencji 

odpalenia flar.  

Obecnie podczas lotów w strefy zagrożenia wojennego, gdzie zniszczone zostały 

zestawy radarowe, system MILDS jest najważniejszym systemem ochrony 

samolotu. W rejonach tych największe zagrożenie stanowią bowiem naramienne 

przenośne zestawy rakietowe.  

System wyrzutu flar i dipoli CMDS (Countermeasures Dispensing System) 

AN/ALE-47 wyprodukowany został przez brytyjską firmę BAE Systems. System 

ten przeznaczony jest do zapewnienia ochrony samolotu poprzez  zmylenie rakiety 

kierującej się na silnik samolotu, rakiety sterowanej wiązką radarową lub zestawu 

radarowego śledzącego samolot. Wybór trybu pracy oraz zobrazowanie 

pozostałości ładunków w magazynkach realizowane jest poprzez pulpit sterowania, 

który zabudowany jest na panelu środkowym w kabinie pilotów.  

System ten współpracuje z systemami RWR i MILDS wykorzystując ich dane  

o wykrytych zagrożeniach. CMDS, zgodnie z wczytaną biblioteką zagrożeń oraz 

programem określającym funkcjonowanie systemu podczas misji MDF (Mission 

Data File) wyrzuca środki przeciwdziałania (flary, dipole) wymagane do 
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wyeliminowania zagrożenia. Flary i dipole ładowane są do 8 magazynków, a 

następnie montowane w dyspenserach zabudowanych w środkowej oraz tylnej 

części samolotu. Do każdego magazynku można załadować do 30 flar lub dipoli o 

rozmiarze 1¨x 1¨ lub do 15 flar o rozmiarze 1¨x 2¨.  

 

Rys. 6. Panel sterowania rodzajem pracy systemu CMDS.  

 

 

System CMDS, zgodnie z wyborem pilota, może pracować w jednym z kilku 

dostępnych trybów pracy. W trybie ręcznym ładunki odpalane są poprzez 

przyciśnięcie przycisku zamontowanego na wolancie pierwszego lub drugiego 

pilota. Wadą tego trybu pracy jest uzależnienie od czasu odpowiedzi pilota, który 

pochłonięty pilotażem może zareagować w czasie niewystarczającym do 

zapewnienia skuteczności wyrzuconych ładunków. Zdecydowanie lepszy jest tryb 

automatyczny, w którym flary i dipole są wyrzucane bez udziału pilota na 

podstawie wcześniej zaprogramowanych algorytmów działania.  

W tym przypadku system CMDS oprócz informacji o zagrożeniach wykrytych 

przez systemy RWR i MILDS otrzymuje dane o położeniu przestrzennym 

samolotu, co zapewnia optymalizację sekwencji wyrzucanych ładunków. 

Bardzo ważne dla zapewnienia ochrony samolotu jest zaprogramowanie 

właściwych sekwencji wyrzutu flar i dipoli. W tym przypadku ilość odpalanych 

ładunków, odstępy czasowe pomiędzy wystrzałami, właściwe ustalenie odstępów 

pomiędzy salwami a nawet zwłoka czasowa po ostatnim wystrzale decydują o 

skuteczności całego systemu. Sekwencja skuteczna przeciwko jednemu źródłowi 

zagrożenia nie musi być równie efektywna przeciwko innym zagrożeniom. Dlatego 

też, konieczne jest stałe poszerzanie doświadczeń, ciągłe uczestnictwo w próbach 

poligonowych i ćwiczeniach, podczas których można przetestować skuteczność 

odpowiedzi samolotu na różne zagrożenia.                             
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Rys. 7. Elementy składowe systemu CMDS. 
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Rys. 8. Graficzne zobrazowanie przykładowej sekwencji odpalania ładunków. 

 

Sekwencje odpalania flar i dipoli przygotowuje się na specjalnym komputerze 

MLV (Memory Loader Verifier) za pomocą oprogramowania dostarczonego przez 

producenta systemu odpalania przeciwśrodków. Następnie poprzez odpowiedni 

przewód podłączony do zabudowanego na pokładzie samolotu panelu 

wczytywania/sczytywania danych wprowadza się dane do pamięci systemów WE. 

 

Rys. 9. Panel gniazd zabudowany na samolocie CASA C-295M umożliwiający 

podłączenie komputera.  
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Omawiając aspekty systemu ochrony samolotu, należy także zwrócić uwagę na 

zagadnienie czynnika ludzkiego HF (Human Factor) elementu,  który często jest 

niedoceniany, gdy rozważamy o skuteczności systemów walki elektronicznej. To 

pilot decyduje jaki manewr wykonać, w którym momencie odstrzelić ładunki, jaki 

obrać kurs samolotu aby zminimalizować ryzyko zestrzelenia. To od czasu jego 

reakcji zależy czy wyjdzie obronną ręką z opresji. To pilot/załoga  jest często 

najważniejszym elementem systemu ochrony samolotu. Jednak źle lub słabo 

przygotowany może stać się jego najsłabszym ogniwem.  

               

 
Rys. 10. Rozmieszczenie panelu sterowania i systemu odpalania środków przeciwdziałania 

flar i dipoli na samolocie CASA C-295M. 
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