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WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNOLOGII STEALTH 
W ASPEKCIE KORWETY WIELOZADANIOWEJ 

DLA MARYNARKI WOJENNEJ RP 
 
 
Niniejszy referat ma na celu wskazać i określić 

celowość oraz moŜliwość wyboru okrętowego uzbrojenia 
artyleryjskiego dla nowej korwety wielozadaniowej MW 
RP. W referacie zwrócono uwagę na wymagania 
współczesnego morskiego teatru działań oraz wynikającą 
z tego wysoką efektywność, zapewniającą neutralizację 
róŜnego rodzaju zagroŜeń okrętu. 

 
 

Wstęp 
 

ZałoŜenia polityki bezpieczeństwa i strategii obronnej Polski zawierają zadania 
Marynarki Wojennej RP, która jest przeznaczona do obrony morskiej granicy 
państwa, ochrony Ŝeglugi i interesów gospodarczych na polskich obszarach 
morskich, a takŜe obrony wybrzeŜa we współdziałaniu z innymi rodzajami sił 
zbrojnych. Skuteczna realizacja zadań operacyjnych MW uwarunkowana jest 
składem liczbowym i jakościowym okrętów. 

Modernizacja i dostosowywanie nawodnych okrętów uderzeniowych państw 
NATO, do realiów i wymagań współczesnego, morskiego teatru działań ma miejsce 
równieŜ w MW RP. Niektóre okręty poddawane są modernizacji, a w miejsce 
wycofywanych jednostek planuje się budowę nowych.1  

Lekkie nawodne siły uderzeniowe (LNSU) są częścią składową sił 
uderzeniowych Marynarki Wojennej róŜnych państw i współcześnie widoczny jest 
dynamiczny wzrost ich znaczenia. Spodziewać się moŜna, Ŝe wkrótce staną się one 
głównym komponentem w grupie nawodnych okrętów uderzeniowych.  

Korwety to okręty eksploatowane nie tylko przez marynarki wojenne 
rozwiniętych państw basenu Morza Bałtyckiego.2 Eksploatuje je wiele państw spoza 
Europy jak np.: Indie, Izrael, Brazylia czy Libia. 

 
 

Zadania i wyposaŜenie 
 

Montowane na okrętach uzbrojenie implikuje spektrum wykonywanych przez nie 
zadań. Rozpatrując jednostki pod tym względem obok klasycznych okrętów, 
przeznaczonych do wykonywania wąskiej grupy zadań, moŜna wyróŜnić:3 

                                                 
1
 KrzyŜalewski R.: „Doświadczenia Marynarki wojennej RP wynikające z członkostwa Polski 

w  NATO”, Przegląd Morski nr 1/2005 s.5. 
2
 Szulczewski A.: „Korweta dla marynarki wojennej Niemiec”, Przegląd Morski, nr 05/1997, s.34. 
3 Rokiciński K.: „Stan obecny i prognozy rozwoju lekkich nawodnych sił uderzeniowych państw Morza 
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- okręty modułowe, 
- okręty wielozadaniowe. 
Na Morzu Bałtyckim okręty modułowe posiada np. Dania. W przyjętej przez 

duńskie siły morskie strategii okręty róŜnych klas zastąpiono jednym typem: 
Standard Flex – 300. Ideą takiego rozwiązania jest moŜliwość zmiany przeznaczenia 
okrętu poprzez wymianę montowanych na nim modułów. Na okręcie znajdują się 4 
gniazda przeznaczone do montaŜu zunifikowanych kontenerów.  

 
W wyniku montaŜu odpowiedniej kombinacji kontenerów uzyskać moŜna m.in.:  
- okręt rakietowy, 
- niszczyciel min, 
- okręt ZOP. 
Przykładowe dane wybranych korwet przedstawiono w tabeli nr 1. 

Tabela 1. Podstawowe dane wybranych korwet 

Typ 
okrętu 
państwo 

Wyporność 
standardow

a** 
(pełna) 
[ton] 

Wymiary 
L × B × D 

[m] 

Prędkość 
max 

[węzły] 

Zasięg 
[mil morskich] 

Uzbrojenie zwalczania ŚNP* 

Göteborg 
Szwecja 

 
304,8 
(399) 

 
57 × 8 × 2 

 
30 

 
b.d. 

1 × Bofors 57 mm/70 Mk 2 
1 × Bofors 40 mm/70 (lub Bofors Sea Trinity) 
4 wyrzutnie OZZP Philips Philax 

Stockholm 
Szwecja 

314.9 
(340,3) 

 
50×7,5×2,1 

 
32 

 

b.d. 

1 × Bofors 57 mm/70 Mk 2 
1 × Bofors 40 mm/70 
2 wyrzutnie OZZP Philips Philax 

 
Tarantul 
Rosja 

 
 

385 
(455) 

 
 

56,1×11,5×2,5 

 
36 

1650 
przy prędkości 
14 węzłów 

1 × wyrzutnia PPK Strzała 2M 
1 × AK – 176 

2 × AK – 630*** 
2 wyrzutnie OZZP PK 16 

4 wyrzutnie OZZP PK 10  (Tarantul III) 

 
Orkan 
Polska 

 
331 
(369) 

 
49,8×8,7×2,2 

 
37 

2400 
przy prędkości 
13 węzłów  

1 × wyrzutnia PPK Strzała 2M 
1 × AK – 176 
1 × AK – 630 
OZZP Jastrząb 

Visby 
Szwecja 

b.d. 
(620) 

72×10,4×2,5 35 b.d. 1 × Bofors 57 mm/70 SAK Mk 3**** 

 
K – 130 
Niemcy 

 
b.d. 

(1650) 

 
88,3×13,2×3,2 

 
26 

2,500 
przy prędkości 
15 węzłów  

2 × wyrzutnia PPK RAM 
1 × Otobreda 76 mm/62  
2 × Coulevrine/MLG 27 

 
Kaszub 
Polska 

 
1051 
(1183) 

 
82,3×10×3,1 

 
27 

3500 
przy prędkości 
14 węzłów 

2 × wyrzutnia PPK Strzała 2M 
1 × AK – 176 
3 × ZU-23-2M Wrobel 
OZZP Jastrząb 

Uwaga: 
*  -  rubryka zawiera równieŜ uzbrojenie, którego głównym przeznaczeniem nie jest zwalczanie ŚNP, lecz w tym celu moŜe 

zostać uŜyte 
**  -  masa okrętu, która w odróŜnieniu od wyporności pełnej nie uwzględnia zapasów paliwa, smarów i wody kotłowej 
***  -  na jednym z okrętów Tarantul II w miejsce 2 × AK–630  zamontowano 1 × SA-N-11 (Kashtan) 
**** -  okręt przystosowany jest do zainstalowania wyrzutni rakiet woda-powietrze pionowego startu, jednak brak jest 

informacji dotyczących dalszego wyposaŜenia w środki zwalczania ŚNP 

 
 
Okręt wielozadaniowy to rozwiązanie pośrednie między okrętem modułowym,  

a klasycznym. Rozszerzenie spektrum stawianych przed nim zadań uzyskano dzięki 
zamontowaniu na jego pokładzie róŜnych rodzajów uzbrojenia. Dzięki temu okręt 

                                                                                                                                                         
Bałtyckiego do 2012 roku”, Zeszyty naukowe AMW, nr 2/1999 s.96. 
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podczas jednego wyjścia w morze jest w stanie wykonywać jednocześnie zadania 
adekwatne do posiadanego uzbrojenia (uderzeniowe, ZOP itp.). 

Projekt korwety wielozadaniowej dla Marynarki Wojennej RP oznaczony jest 
numerem 621. Budowana w Stoczni Marynarki Wojennej określana jest mianem 
korwety projektu 621 - „GAWRON”.4 Jako okręt wielozadaniowy przypisywane mu 
będą głównie zadania charakterystyczne dla LNSU oraz z zakresu zwalczania 
okrętów podwodnych. 

Realizacja planowanych zadań korwety5 związana jest z zagroŜeniami okrętu 
związanymi z działalnością bojową przeciwnika, z których największe źródło 
stanowią środki napadu powietrznego (ŚNP). Z powyŜszych względów wybór 
uzbrojenia zwalczania środków napadu powietrznego dla korwety projektu 621 jest 
kwestią bardzo waŜną. Korweta, jako okręt wielozadaniowy powinien być 
przystosowany do wypełniania zadań, które w przeszłości były przypisywane kilku 
róŜnym konstrukcyjnie, odmiennie wyposaŜonym i uzbrojonym okrętom. MoŜna je 
sformułować następująco:6 
- zwalczanie okrętów nawodnych, zespołów okrętów przeciwnika, w rejonach 

przybrzeŜnych i na duŜych odległościach; 
- zwalczanie celów powietrznych oraz obrona powietrzna własnych zespołów 

okrętów; 
- poszukiwanie, śledzenie i zwalczanie okrętów podwodnych zarówno jako 

pojedynczy okręt jak i we współpracy z innymi okrętami i śmigłowcami ZOP; 
- pełnienie roli okrętu dowodzenia dla jednostek nawodnych i śmigłowców ZOP; 
- obrona przed okrętami podwodnymi zespołów okrętów; 
- obrona morskich linii komunikacyjnych; 
- obrona wybrzeŜa i rejonów bazowania sił Marynarki Wojennej przed uderzeniami 

od strony morza; 
- udział w odpieraniu desantów morskich przeciwnika na wszystkich jego etapach 

ze szczególnym uwzględnieniem etapu przejścia morzem; 
- prowadzenie rozpoznania taktycznego. 
 
Dodatkowymi zadaniami korwet mogą być: 
- śledzenie i naprowadzanie na przeciwnika własnych sił marynarki wojennej; 
- niszczenie obiektów brzegowych; 
- transport i wysadzanie grup specjalnych; 
- stawianie zagród minowych; 
- ratownictwo morskie. 
 

Ponadto z racji wydzielonego lądowiska dla śmigłowców naleŜy przyjąć, Ŝe 
okręt będzie zapewniał moŜliwość odtwarzania gotowości bojowej śmigłowców ZOP 
w zakresie uzupełniania paliwa i uzbrojenia ZOP. 
Komputerowy obraz projektowanego okrętu przedstawia rys.1. 

                                                 
4 Zawadzki W.: „Korwety dla Polskiej Marynarki Wojennej”, Nowa Technika Wojskowa,  
                         nr 12/2001, s.57. 
5
 Chmieliński M., Sutowski S.: „Zestawy samoobrony dla korwety wielozadaniowej”, Przegląd Morski 
nr 7-8/2001, str. 79-91. 
6 Łukasik R.: „Wpływ nowoczesnych technologii na kształtowanie nowego miejsca i roli  
Marynarki Wojennej RP w perspektywie 2025 roku, Zeszyty naukowe AMW 3/2001, s. 19. 
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Rys. 1. Korweta typu Gawron (projekt 621) 
 

Jednostka ta została zaprojektowana w oparciu o korwetę ze znanej rodziny 
okrętów MEKO, a mianowicie MEKO A-100. Rodzina projektów MEKO A powstała 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych.7 

Koncepcja okrętów MEKO polega na „składaniu” jednostek z modułów 
ułatwiających późniejsze modernizacje, remonty, czy przezbrajanie. System ten 
ułatwił eksploatację współczesnych okrętów, poza tym uproszczeniu uległ proces 
budowy. W oparciu o tą koncepcję zostały wybudowane fregaty typu 123 dla 
Niemiec, a w fazie budowy są korwety K-130. Omawiane projekty okrętów są bardzo 
„elastyczne”, co pozwala dostosować jednostkę do załoŜeń przyjętych przez dane 
państwo.  

Tabela 2. Porównanie wybranych danych technicznych korwet z rodziny MEKO 

 MEKO A-100 K-130 621”Gawron” 
MEKO 100 
RMN 

Długość całkowita [m] 90,6 88,30 95,2 91,10 

Szerokość [m] 13,35 13,23 13,3 12,85 

Zanurzenie [m] b.d. 3,2 3,6 3,40 

Wyporność pełna [ton] 1900 1650 2050 1650 

Prędkość maksymalna 
[węzły] 

30 26 30 22,0 

Autonomiczność [dób] b.d. b.d. 30 b.d. 

Zasięg [mil morskich] 4000 
2500 przy  
VO=15 w 

5500 
6000 przy  
VO=12 w 

 
Kadłub okrętu posiada bardzo charakterystyczny kształt. Poznać go moŜna po 

załamaniu ścian obu burt ciągnącym się od dziobu do rufy. Dzięki niemu sylwetka 
zyskała cechy stealth. Załamanie to, jak równieŜ niskie nadbudówki z pochylonymi 
ścianami w kaŜdej płaszczyźnie utrudnić mają wykrycie jednostki przez środki 
obserwacji technicznej. Na rufie przewidziano lądowisko dla śmigłowca. 
Dostosowanie wyjściowego projektu MEKO A-100 obejmuje nie tylko kadłub okrętu 
(wymiary, wyporność itp.). Główne zmiany dotyczą uzbrojenia i wyposaŜenia, 

                                                 
7
 Zawadzki W.: „Południowoafrykańskie „kontenerowce”, Nowa Technika Wojskowa, nr 09/2001, s. 62. 



 105  

a wiąŜą się z zadaniami, jakie okręt będzie wykonywał. Oprócz wyposaŜenia 
elektronicznego na pokładzie korwety obecnie przewidziano zainstalowanie:8 

- uniwersalnej automatycznej armaty okrętowej, 
- wyrzutni PoKPR, - wyrzutni rakiet woda-powietrze, 9 
- zestawu CIWS10, 
- wyrzutni torped ZOP oraz bomb głębinowych. 

Jako napęd wykorzystany zostanie system CODAG (ang. combined diesel 
engine and gas turbine – kombinowany napęd okrętu, składający się z silników 
wysokopręŜnych prędkości ekonomicznej i turbin gazowych, pozwalający na ich 
jednoczesną wspólną pracę dla zapewnienia maksymalnych prędkości). Napęd 
przekazywany będzie przez dwie linie wałów na dwie śruby nastawne. Połączenie 
silników Diesla i turbiny gazowej zapewnić ma duŜy zasięg pływania (rzędu 5500 mil 
morskich) przy prędkości ekonomicznej, a jednocześnie moŜliwość uzyskania duŜej 
prędkości (30 węzłów). Załogę okrętu stanowić mają 74 osoby. 

Okręt posiada wiele cech fizycznych, które mogą być wykorzystane do jego 
wykrycia i identyfikacji przez przeciwnika. W miarę rozwoju techniki, sposoby 
określania tych cech, szybkość ich pomiaru oraz ilość informacji z nich uzyskiwanych 
na tyle się polepszyły, Ŝe przedsięwzięcia, ograniczające pola fizyczne okrętów stały 
się pierwszoplanowymi.11 

KaŜde zaburzenie środowiska zewnętrznego przez okręt moŜe być sygnałem 
ostrzegawczym dla przeciwnika. Oddanie strzału, praca środków łączności, 
włączenie radaru, a nawet zła konstrukcja okrętu moŜe być czynnikiem demas-
kującym i sprowokować niebezpieczeństwo. Im bardziej „pasywnie" działa okręt, im 
mniej wyróŜnia się od otaczającego go środowiska, tym większa jest szansa na 
wykonanie przez niego postawionych zadań i na powrót do bazy. Stąd rodzi się 
konieczność budowy okrętu z uwzględnieniem technologii stealth. 

 
 

Czym jest stealth...? 
 

Terminem „stealth" określa się umiejętność maskowania, pomiaru i prze-
kształcania pól fizycznych okrętu. Mimo, iŜ nazwa ta pojawiła się dopiero w 1980 
roku przy okazji budowy samolotu B-1, prace nad „tajnością" działania trwały od 
momentu pojawienia się nowoczesnych środków obserwacji. Początkowo prace te 
dotyczyły głównie ochrony obiektów przed radarami przeciwnika. Obecnie 
technologia stealth obejmuje czynności związane z działaniem wszystkich pól 
fizycznych, których pomiar jest moŜliwy i wykorzystywany w rozpoznaniu.  

Technologia niskiej wykrywalności znana, jako stealth rozwijana jest od ponad 
20 lat. Początkowo kojarzona jedynie z lotnictwem i zmniejszeniem echa 
radarowego, obecnie obejmuje niemal kaŜdy rodzaj sprzętu wojskowego (samoloty, 
okręty, ale równieŜ śmigłowce, czołgi, wozy bojowe piechoty itp.) i minimalizację 
wykrycia wszelkimi dostępnymi środkami.12 Z jednej więc strony wysiłki 

                                                 
8 Dudała J. „Uzbrojenie przeciwlotnicze polskiej korwety wielozadaniowej”, Nowa Technika Wojskowa,  
                        nr 02/2002, s.53. 
9
 Sutowski S.: „Uzbrojenie korwety wielozadaniowej w przeciwlotnicze pociski kierowane”, Przegląd  
                       Morski nr 7-8/1999 s.54. 
10
 CIWS, ang. Close-in Weapon System – artyleryjski zestaw samoobrony okrętu. 

11
 Dura M.: „Okręty o zmniejszonej wykrywalności”, Nowa Technika Wojskowa nr 12/1993, s.39-43.  

12
 Peddel J., Turner S.: „Stealth and signature management - capability, technology and cost”. Naval 

Forces nr 4/2002 s.117-126. 



 106  

ukierunkowano na zwiększenie ilości odebranej informacji, z drugiej zaś czyni się 
wszystko, by tych informacji wychodziło na zewnątrz, jak najmniej. Ta cicha wojna 
zaowocowała powstaniem technologii „stealth", technologii, która wbrew temu co się 
ogólnie głosi została wcześniej zastosowana na okrętach niŜ na samolotach.  

W technice okrętowej stealth to przede wszystkim minimalizacja pól fizycznych 
okrętu, których pomiar jest moŜliwy i wykorzystywany w rozpoznaniu. Pola te są w 
większym, bądź mniejszym stopniu ściśle ze sobą powiązane i nadmierna 
minimalizacja jednego powoduje wzrost innego (tak jest np. z polem termiczny  
i „pasywnym” polem radiolokacyjnym), między innymi dlatego współczesne tendencje 
rozwoju tej technologii oparte są na zasadzie „złotego środka”. DąŜy się dziś nie tyle 
do minimalizacji danych pól fizycznych, lecz do zachowania odpowiedniej, 
wymaganej w danej chwili, lub dla danego typu jednostek, równowagi między nimi. 
 
 
Zakres zastosowania technologii stealth w konstrukcjach 
okrętowego uzbrojenia artyleryjskiego 
 

Chcąc analizować zakres zastosowania technologii stealth  przy projektowaniu i 
budowie okrętowego uzbrojenia artyleryjskiego naleŜy w pierwszej kolejności 
scharakteryzować wymagania operacyjne samego okrętu, jako nosiciela. Okrętowe 
uzbrojenie artyleryjskie to jedynie wybrany podsystem uzbrojenia okrętu i powinno 
być potraktowane  kompleksowego w fazie projektowania okrętu. Pamiętając o 
zasadzie „złotego środka” moŜna skorzystać z przeprojektowania wieŜy armatniej lub 
pominąć jej pewne elementy, jeśli okręt ma być budowany według załoŜeń stealth.  

Projektowanie okrętów w technologii stealth odbywa się przy urzyciu programów 
koputerowyh liczących kąty padania i odbicia wiązki radarowej na kadłub i jego 
elementy. Kształty wieŜy armaty dla powinny być ściśle uzaleŜnione od kształtów 
kadłuba jednostki 

Minimalizacja tego pola powinna być realizowana juŜ w fazie projektowania 
poprzez modelowanie kształtu, które zapewnia poŜądaną konstrukcję i po 
osiągnięciu takiego efektu moŜna następnie zastosować techniki powodujące 
obniŜenie wartości pola radarowego poprzez wymianę lub przebudowę wystających 
poza bryłę konstrukcyjną podsystemów i urządzeń.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 2. 40mm armata Bofors  Mk 3 z wieŜyczką zaprojektowaną z wykorzystaniem części załoŜeń 
technologii stealth. Nachylone ścianki skutecznie rozpraszają część promieniowania radiolokacyjnego 
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Kolejnym elementem o zabudowę, którego powinno się zadbać na etapie 
projektowania jest lufa, znacząco zwiększająca skuteczną powierzchnie odbicia, oraz 
zintegrowane środki wykrywania systemu kierowania ogniem (głowice 
optoelektroniczne, anteny radaru Itp.). 

Bofors 57mm Mk313 zainstalowane min. na fregatach typu Visby moŜe być 
wyposaŜony w pokrywę wykonaną w technologii stealth, zmniejszającą efekt odbicia 
radarowego. W tej wersji lufa normalnie jest skryta pod kopułą, jedynie w trakcie 
strzelania wystawiana jest na zewnątrz. 14 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Szwedzka fregata typu Visby z widocznym na dziobie armatą Bofors 57mm Mk3 i specjalnie 
zaprojektowaną wieŜyczką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.4. Widok 57mm armaty Bofors Mk3 w pozycji stealth 
 

 

 

                                                 
13
 Bartłomiejczyk W., Chmieliński M., Cywiński A.: „Przykłady nowoczesnych konstrukcji okrętowych 

zestawów artyleryjskich”. Przegląd Morski. nr 9/2003, s. 33-43. 
14
 „Najnowocześniejszy artyleryjski system okrętowy: uniwersalny morski system artyleryjski Bofors 57 

Mk3”, Nowa Technika Wojskowa nr 7/2002, s.61-62. 
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Rys.5. Widok 57mm armaty Bofors Mk3 w pozycji bojowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.6. Armata Bofors 57 mm Mk 3 w wersji stealth na szwedzka korweta Visby 

 

Kolejnym etapem zmniejszania SPO moŜe być stosowanie technik 
mikrogeometrycznych (tj. obniŜanie chropowatości, nierówności i falistości 
powierzchni).15  

Odmiennym sposobem minimalizowania echa odbitego jest jego pochłanianie 
lub osłabianie poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów. Ich własności 
elektryczne mają niebagatelne znaczenie dla zmniejszenia wartości SPOi 
wykorzystywane mogą być w róŜnym stopniu równieŜ w konstrukcjach wierz 
armatnich (stopień wykorzystania tych materiałów w konstrukcji armaty będzie 
zaleŜał przede wszystkim od stopnia uŜycia ich w konstrukcji całego kadłuba). 
Materiały ograniczające pole radiolokacyjne jakie stosuje się obecnie to: 

                                                 
15
 Peddel J., Turnes S.: „Stealth and signature management - capability, technology and cost”. Naval 

Forces  nr 4/2002 s. 117-126. 
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• RAM (ang. Radar Absorbing Material)16 materiał absorbujący (pochłaniający) 
promieniowanie elektromagnetyczne, 

• RAS (Radar Absorbent Structure) struktury rozpraszające promieniowanie 
elektromagnetyczne. Materiały takie rozpraszają fale elektromagnetyczne o 
małej częstotliwości, które nie zostały zaabsorbowane przez materiały RAM. 
Struktura ta moŜe składać się z zewnętrznej powłoki z Kevlaru (149-
kompozytów epoksydowych) oraz rdzenia z Nomexu.MoŜliwe jest takŜe 

uŜywanie innych materiałów mających własności dostosowane do konkretnych 
wymagań wytrzymałościowych i rozpraszających. Aby materiały RAM miały szerokie 
pasmo pochłaniania fal elekromagnetycznych, stosuje się je zazwyczaj w postaci 
struktur wielowarstwowych.Materiał tego typu tłumi fale elektromagnetyczne poprzez 
częściowe odbicie od powierzchni zewnętrznej, oraz poprzez odbicie od warstwy 
wewnętrznej (odległość między warstwami wynosi 1/4 długości fali). Powstają 
wówczas fale o przeciwstawnych fazach, co powoduje ich wytłumienie. 

W konstrukcjach obecnych armat morskich wykonanych w technologii stealth 
najpopularniejsze są powłoki malarskie. Sposoby ich nanoszenia umoŜliwiają 
pokrycie nimi obiektu o dowolnych kształtach zapewniając wysoki poziom 
maskowania efektywnego. Materiały typu RAM są bardzo drogie w produkcji 
i niestety mają słabą wytrzymałość mechaniczną. Nie uŜywa się ich do wytwarzania 
elementów, które podlegają działaniu duŜych sił i przeciąŜeń. Dodatkową wadą 
materiałów RAM jest takŜe duŜa gęstość, co powoduje Ŝe są one bardzo cięŜkie. 
 
 

Podsumowanie 

 

Testowane od dawna techniki minimalizacji prawdopodobieństwa wykrycia dziś 
dobrze wszystkim znane jako stealth wykazują tendencję bardzo szybkiego 
przesuwania się na wyŜszy poziom priorytetów. Dzisiejsze jednostki  pozbawione 
odpowiedniego „kamuflaŜu" nie są w stanie sprostać zadaniom współczesnego pola 
walki. Współcześnie klasyczne kształty okrętów są juŜ przestarzałe – wszystko musi 
być „trójkątne” i pokryte specjalnymi, pochłaniającymi materiałami. Dotyczy to takŜe 
najnowszych konstrukcji armat okrętowych, które nie mogą odbiegać stopniem 
ograniczenia pól fizycznych od całego kadłuba współczesnego okrętu. Zdecydowany 
prym w tej dziedzinie wiedzie firma Bofors, która skonstruowała pierwsze takie 
zestawy dla fregaty Visby, a następnie do szwedzkiego kutra typu Smyge. 

Jednak technologia stealth zmienia nie tylko kształty okrętów lecz przede 
wszystkim pociąga za sobą powolną zmianę taktyki walki na morzu. Coraz większa 
odporność okrętów na aktywne środki wykrywania, które wciąŜ jeszcze stanowią 
„oczy” jednostek. Doprowadza to do zmniejszenie zasięgu wykrycia, a przez to 
i zmniejszenia odległości boju morskiego. Być moŜe odległości te zmienią się do tego 
stopnia, Ŝe znów, jako główny środek walki na morzu będzie wykorzystywana 
artyleria pokładowa z „inteligentną”, programowalną amunicją i kierowana nowymi 
niezawodnymi, pasywnymi systemami których prędkość rozwoju zaczyna być 
zbliŜony do prędkości rozwoju techniki stealth. Rakiety drogie i naszpikowane 
elektroniką mogą stać się juŜ wkrótce zbyt podatne na zakłócenia organizowane, 
przez co zawodne. W dobie produkcji pierwszej w pełni własnej korwety 
                                                 
16
 Saville P.: „Stealth Materials and Techniques for Signature Reduction Defence Research and 

Development Canada Symposium April 14-15.2002. 
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wielozadaniowej dla potrzeb MW RP nie moŜna zapominać o stealth i planować 
zastosowanie w miarę moŜliwości kombinowanych metody zapewniających okrętowi 
bezpieczeństwo. Obejmować ono musi nie tylko kadłub okrętu czy jego nadbudówkę, 
ale takŜe elementy uzbrojenia. 
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