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DETECTI NG AI RCRAFT  
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STRESZCZENIE Problem „niewidzialności” 
statków powietrznych w locie pojawił się 
niemal równocześnie z ich zastosowaniem 
bojowym. Początkowo dotyczyło to ograni-
czenia widzialności w zakresie fal świetl-
nych. Z chwilą wynalezienia radaru prak-
tycznie wszystkie obiekty poruszające się 
w powietrzu można było wykrywać z bar-
dzo dużych odległości, zarówno w dzień, 
jak i w nocy. Artykuł stanowi próbę przed-
stawienia sposobów oraz możliwości wy-
krywania statków powietrznych wykona-
nych w technologii stealth przez pryzmat 
skutecznej powierzchni rozproszenia stat-
ku powietrznego. Autor charakteryzuje 
problematykę niewidzialności obiektu  
w powietrzu. Przedstawia tradycyjne oraz 
nowe sposoby zwiększania zasięgu wykry-
cia obiektów latających. 
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ABSTRACT The issue of the ‘invisibility’ 
of aircraft in flight appeared together 
with their first use in combat. Initially 
the attention was focused on reducing 
visibility in the range of light rays. The 
moment radar was invented it became 
possible to detect objects moving in the 
airspace from very long ranges, both 
during the day and night. This article 
makes an attempt to present ways and 
possibilities of detecting aircraft made in 
stealth technology through focusing on 
the issue of effective surface scattering of 
an aircraft. The author discusses the 
issues of object invisibility in the air. He 
presents the traditional and modern 
ways of increasing the range of detect 
aircraft. 
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WSTĘP 

 

Problem „niewidzialności” statków po-

wietrznych w locie pojawił się niemal 

równolegle z ich zastosowaniem bojo-

wym. Początkowo w grę wchodziło 

przede wszystkim ograniczenie widzial-

ności w zakresie fal świetlnych, zarówno 

dla obserwatorów naziemnych, jak  

i załóg innych statków powietrznych. 

Opracowywano więc różne warianty 

kamuflaży, zależne od charakteru tere-

nu, nad którym samolot wykonywał 

zadania bojowe, pory roku i pory doby. 

Ze znanych prób radykalnego obniżenia 

widzialności samolotu jedną z pierw-

szych była niemiecka koncepcja pokry-

cia samolotu rozpoznawczego „Taube” 

[5, 7] materiałem przezroczystym, zre-

alizowana w czerwcu 1912 roku przez 

austro-węgierskiego pilota Edvarda 

Nittera. Przezroczysty materiał, nazwa-

ny „emailit”, wraz z obniżeniem poziomu 

hałasu silnika powodował, że samolot 

wykrywano z ziemi dopiero z odległości 

mniejszej niż trzysta metrów. W prakty-

ce ta i późniejsze, prowadzone w czasie 

pierwszej wojny światowej (np. Fokker 

E-1, bombowce Gotha), próby stosowa-

nia pokryć transparentnych dawały 

bardzo ograniczone efekty. Do tej kon-

cepcji w 1934 roku próbowało jeszcze 

wrócić biuro Jakowlewa, projektując 

samolot AIR-4 pokryty przezroczystym 

materiałem nazwanym „rodoid”, o struk-

turze wewnętrznej pomalowanej na 

srebrno-biało, ale bez większego skutku. 

 

Sytuacja skomplikowała się dodatkowo 

z chwilą wynalezienia radaru — zarów-

no jego czułość, jak i sposób funkcjono-

wania spowodowały, że praktycznie 

INTRODUCTION 

 

The issue of ‘invisibility’ of aircraft in 

flight appeared almost at the same 

time as planes began to be used in 

combat. Initially efforts were made  

to reduce their visibility, in relation to 

light waves, for land observers and 

other aircraft’s crews. Various variants 

of camouflage were developed, relat-

ing to the character of the terrain over 

which an aircraft carried out its mis-

sion, the season of the year and time of 

day or night. One of the known at-

tempts to radically reduce aircraft 

visibility was a German concept which 

involved covering the surface of a re-

connaissance plane ‘Taube’ [5, 7] with 

transparent material, realized by an 

Austro-Hungarian pilot Edvard Nitter. 

When the transparent material, called 

‘emailit’ was applied the. This resulted 

in reduced noise produced by the en-

gine, and  the range at which  the air-

craft could be detected from the 

ground dropped to below three hun-

dred meters. In practice this attempt to 

use a transparent coating together 

with attempts made later during WW I 

(e.g. Fokker E-1, bombers Gotha) pro-

duced very limited results. In 1934  

a design bureau headed by Jakovlev 

tried to make use of this concept while 

designing a plane AIR-4, which was 

covered with a transparent material 

called ‘rodoid’, having an inner structure 

painted silver and white, but without 

much success. 

 

The situation became more complicat-

ed the moment radar was invented. 

Owing to both, its sensitivity and mode 



 Zeszyty Naukowe AMW — Scientific Journal of PNA   

2014 (LV)  85 

wszystkie obiekty poruszające się  

w powietrzu można było wykrywać  

z bardzo dużych odległości — i w dzień,  

i w nocy [13]. W pewnym stopniu jedynie 

konstrukcje drewniane (np. De Havil-

land Mosquito) były trudniej wykrywal-

ne, ale metalowe silniki i wyposażenie  

w praktyce ograniczały tę ich niespo-

dziewaną zaletę. 

 

Niemcy dokonali pierwszych kroków  

w kierunku bardziej radykalnego roz-

wiązania problemu. Ich prace dotyczyły 

jednak nie samolotów, lecz okrętów 

podwodnych, które na skutek doskona-

lenia przez aliantów systemów radaro-

wych ponosiły coraz większe straty [2]. 

W krótkim czasie, w ramach programu 

„Schornfeinsteger” (Kominiarz), udało 

się wytworzyć materiał absorbujący fale 

elektromagnetyczne, którym zaczęto 

pokrywać kadłuby okrętów. Mimo zna-

cznej masy powłoki, szybko podjęto 

próby powlekania nimi samolotów. Naj-

bardziej zaawansowanym pod tym 

względem projektem był Horten Ho IX 

skonstruowany w 1944 roku, a poddany 

próbom w styczniu 1945 roku (rys. 1.). 

Był to dwusilnikowy odrzutowy bez-

ogonowy myśliwiec o podstawowej 

strukturze drewnianej z kratownicą  

z rur stalowych (jeden z prototypów był 

bezsilnikowym szybowcem). Jego wa-

riant produkcyjny, oznaczony Gotha Go 

229, był projektowany od początku jako 

„niewidzialny”. 

 

Termin stealth (niewidzialny), który 

pojawił się znacznie później, obecnie 

stosowany jest w odniesieniu do nowo-

czesnych statków powietrznych, okrę-

tów, a także pojazdów naziemnych oraz 

of operation practically all objects fly-

ing in the air could be detected at long 

ranges during the day and night [13]. 

To some extent, only wooden objects 

(e.g. De Havilland Mosquito) were 

more difficult to detect but metal en-

gines and equipment, in practice re-

duced this unexpected advantage. 

 

It was the Germans who made the first 

steps towards a more radical solution 

of the problem. Their efforts were not, 

however, concerned with planes but 

submarines, which suffered heavier 

and heavier losses because of radar 

systems continuously perfected by the 

allies [2]. Within a short period of 

time, under the program framework 

‘Schornfeinsteger’ (Chimney Sweep), 

they managed to develop a material 

which absorbed electromagnetic waves 

which they started to use to cover ship 

hulls. Despite the substantial weight of 

the coating, soon attempts were made 

to cover planes with it. The most ad-

vanced in this respect was the Horten 

Ho IX designed in 1944 and put to tri-

als in 1945 (fig. 1). It was a twin-jet-

engine tail-less fighter-craft having 

basic structure made of wood and a steal 

frame (one of the prototypes was an 

engineless glider). Its production vari-

ant was marked as Gotha Go 229, and 

from the beginning it was designed to 

be invisible. 

 

The term stealth, which appeared 

much later, is at present used with 

regard to modern aircraft, as well as 

ground vehicles and detecting them by 

radar. However, this notion is much 

broader. It refers to technical solutions 
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wykrywania ich przez radary, jednak 

jest to pojęcie znacznie szersze. Dotyczy 

rozwiązań technicznych pozwalających 

na ukrycie różnych obiektów lub części 

ich elementów przed wzrokiem oraz 

przed urządzeniami wykorzystującymi 

fale radarowe czy termowizję. 

capable of hiding various objects or 

their parts from eyesight or devices 

using radar waves or thermo-vision. 

 

 

Rys. 1. Horten Ho-IX / Gotha Go 229 

Fig. 1. Horten Ho-IX / Gotha Go 229 

Źródło / Source: http://www.aviastar.org/air/germany/horten_ho-9.php. 

 

STEALTH — CZY NAPRAWDĘ  

NIEWIDZIALNY? 

 

Podstawowy błąd popełniany przez 

większość autorów opisujących techno-

logię stealth polega na nadużywaniu 

słowa niewidzialny. Należy bowiem pod-

kreślić, że nie ma i prawdopodobnie nig-

dy nie będzie całkowicie niewidzialnego 

statku powietrznego. Tak naprawdę 

konstruktorom wcale nie o to chodziło; 

należałoby raczej użyć sformułowania 

 

STEALTH —  

IS IT TRULY INVISIBLE? 

 

The main mistake made by most au-

thors when describing stealth technol-

ogy is an overuse of the word invisible. 

It must be underlined that there are no 

and probably will never be a fully in-

visible aircraft. In fact, it was not what 

the designers intended to achieve; 

more adequate would be the term dif-

ficult to detect, referring at the same 
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trudno wykrywalny, i to też przy do-

kładnym określeniu rodzaju obiektu  

i środka obserwacji do detekcji [8]. 

 

Istotą techniki stealth jest zmniejszenie 

do minimum prawdopodobieństwa 

wykrycia środków napadu powietrzne-

go (ŚNP) przez OPL. Rozpoznanie to 

może być realizowane przez radar, 

urządzenia elektroniczne, akustyczne, 

optyczne oraz wykorzystujące promie-

niowanie samolotu w zakresie podczer-

wieni. W związku z tym wszystkie samo-

loty stealth powinny posiadać odpowie-

dnie charakterystyki, utrudniające ich 

wykrycie wymienionymi metodami. 

 

Z analizy materiałów źródłowych wyni-

ka, że jeżeli statek powietrzny tego typu 

zostanie wykryty, nastąpi to zbyt późno, 

aby przeciwnik mógł podjąć skuteczną 

obronę [6]. Jednocześnie dąży się do 

tego, by taki statek powietrzny mógł 

bezpiecznie wykorzystać własne urzą-

dzenia biernej obserwacji metodami 

elektrycznymi i dokładnej lokalizacji 

obiektów (latających i naziemnych),  

a następnie dokonać ataku, zanim sam 

zostanie wykryty przez środki obrony 

przeciwlotniczej. 

 

Wszystkie czynniki zdradzające samolot 

wykonujący zadanie w powietrzu są 

ważne. Najwięcej uwagi poświęca się 

jednak zmniejszeniu skutecznej po-

wierzchni rozproszenia (SPR) [4, 14]. 

Stąd w dalszej części artykułu główny 

nacisk zostanie położony właśnie na ten 

parametr. 

 

Jeśli za główne kryterium uznać efek-

tywność radaru wobec celów o obniżonej 

time to the type of object and an ob-

servation devise used for detection [8]. 

 

The essence of the stealth technology 

is reducing, the probability of detec-

tion of an air attack (AAM) by AAD 

(anti-aircraft defense). Detection can 

be realized by radar, an electronic, 

acoustic or optical device and a de-

vice making use of the infrared radia-

tion generated by an aircraft. There-

fore all stealth aircraft should have 

appropriate characteristics, hamper-

ing their detection with the men-

tioned methods. 

 

It follows from the analysis of source 

materials that if an aircraft of this kind 

has been detected, it will be too late for 

the opponent to take an effective de-

fensive action [6]. At the same time 

efforts are made so that such an air-

craft could safely employ its own elec-

tricity-driven observation gear and 

gear for the precise location of objects 

(air and ground) and then carry out an 

attack before it can itself be detected 

by air defense means. 

 

All the factors compromising an air-

craft which carries out a mission in the 

air are important. The most attention, 

however, is paid to radar cross-section 

(RCS) [4, 14]. Hence, further in the 

article, focus of attention will be paid 

to this parameter. 

 

If radar effectiveness in relation to 

objects of lowered detectability can be 

adopted as the main criterion, a few 

available and tested ways of increasing 

it can be considered. For example 
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wykrywalności, to można rozważać kilka 

dostępnych i sprawdzonych sposobów 

jej zwiększenia. Można na przykład za-

stosować radiolokatory emitujące „fale  

o nietypowej” długości [14]. Można użyć 

radarów bistatycznych, w których na-

dajnik i odbiornik są oddalone od siebie, 

a płatowiec odbijający impulsy w kie-

runku innym niż nadajnik (jak to jest  

w przypadku F-117) wręcz zwiększa 

skuteczność takich radarów. Można 

zastosować absolutnie niezawodną 
technikę, w której nadajnik emituje fale 

w stronę oddalonego odbiornika. Jeśli 

między nimi znajdzie się jakikolwiek 
obiekt odbijający (rozpraszający, po-

chłaniający) promieniowanie mikrofa-

lowe, to osłabiona wiązka będzie infor-
macją o jego obecności. Można także 

zastosować alternatywne sposoby wy-

krywania, na przykład poszukiwać  

w trybie pasywnym nawet najsłabszych 

emisji mikrofalowych (zasada działania 

sławnej w swoim czasie czechosłowackiej 

„Tamary” czy nowszej czeskiej „Very”) 

[12] lub poszukiwać innych emisji: aku-

stycznej, termicznej itd. 

 

Każda z tych metod ma jednak więcej 

wad niż zalet i dlatego żadna nie wy-

parła dotąd klasycznych stacji radiolo-

kacyjnych. 

 

RADAR CZY SAMOLOT? 

 
Aktualnie można wyróżnić cztery spo-

soby uczynienia obiektu latającego trud-

no wykrywalnym dla radaru. W tym celu 

stosuje się: 

 kształty, które zapewniają odbicie 

padającej fali elektromagnetycznej 

wszędzie tylko nie na źródło pro-
mieniowania — radar; 

radio-locators emitting waves ‘having 

untypical wavelength’ can be employed 

[14]. Bi-static radar can be used, in 

which a transmitter and a receiver are 

separated from each other and an  

airframe reflecting impulses in a direc-

tion different from the direction of 

transmitter (as in the case of F-117) 

even enhances effectiveness of such 

radar. It is possible to employ an ab-

solutely reliable technology, in which 

a transmitter emits waves in the  
direction of a distanced receiver. If 

there is any object between them re-

flecting (dissipating, absorbing) mi-
crowave radiation the weakened 

beam will be information of its pres-

ence. It is also possible to employ 
alternative ways of detection, e.g. seek-

ing, in the passive manner, even for 

the weakest microwave emissions 

(the principle of operation of the fa-

mous, some time ago, Czechoslovaki-

an ‘Tamar’ or more recent Czech 

‘Vera’) [12] or seeking for other emis-

sions: acoustic, thermal, etc. 

 

However each of these methods has 

more disadvantages than advantages 

and for this reason none of them has 

proved a substitute for classic radar 

stations. 

 

RADAR OR AIRCRAFT? 

 
At present there are four ways of mak-

ing an aircraft difficult to detect by 

radar. To this end the following are 

employed: 

 shapes, which reflect electromag-

netic waves in any direction ex-

cept the direction of the radiation 
source — radar; 
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 materiały konstrukcyjne, które słabo 

odbijają lub pochłaniają fale elekro-

magnetyczne; 

 pokrycia i farby tłumiące fale radio-

lokacyjne; 

 odpowiednią taktykę działania, prze-

de wszystkim loty nocne, na wysoko-

ściach uniemożliwiających użycie 

przez przeciwnika środków przeciw-

lotniczych krótkiego zasięgu, z wyko-

rzystaniem środków walki elektro-

nicznej (WE). 

 
Tylko zastosowanie razem tych czterech 

sposobów daje gwarancję skutecznego 

ograniczenia zasięgu wykrycia danego 

obiektu przez stacje radiolokacyjne. 

 

Nawet najbardziej znane samoloty wy-

konane w technologii stealth — Lock-

heed F-117 „Nighthawk” — były wielo-

krotnie wykrywane przez radary [10, 

11]. W czasie wojny w Zatoce Perskiej 

„obserwowały” je między innymi nale-

żące do Arabii Saudyjskiej radary wcho-

dzące w skład rakietowego zestawu plot 

Shahine (zmodernizowana wersja ze-

stawu Crotale). Sukcesami w wykrywa-

niu samolotu F-117 chwalili się także 

Brytyjczycy. Radar niszczyciela HMS 

„Gloucester” miał podobno wykrywać te 

samoloty z odległości 130–160 kilome-

trów [4]. Najbardziej spektakularne 

wykrycie „nocnego jastrzębia” miało 

miejsce 27 marca 1999 roku w czasie 

operacji Allied Force na terytorium byłej 

Jugosławii. Zestrzelenia dokonano za 

pomocą systemu S-125 Newa. Samolot 

wykryto z odległości piętnastu kilome-

trów, czyli takiej, na jaką została przewi-

dziana przez konstruktorów jego „nie-

widzialność”. Do namierzenia samolotu 

 construction materials which poorly 

reflect or absorb electromagnetic 

waves; 

 coatings and paints dumping elec-

tromagnetic waves; 

 appropriate tactics, especially night-

time sorties, employing electronic 

warfare (EW) means, at altitudes ex-

cluding the use of short-range anti 

aircraft means. 

 

Only when all of four methods are em-

ployed is there a guarantee of reducing 
object detection by a radar station. 

 

Even the most well known aircraft 

made using the stealth technology — 

Lockheed F-117 ‘Nighthawk’ — have 

been many times detected by radar 

[10, 11]. During the war in the Persian 

Gulf they were tracked by, among oth-

ers, Saudi Arabian radar being part of 

the AAD missile set Shahine (modern-

ized version of the Crotale set). The 

British also boasted that they had been 

successful in detecting F-117 aircraft. 

Radar on board the destroyer HMS 

‘Gloucester’ was believed to have de-

tected these aircraft at a range of 130–

160 kilometers [4]. The most spectacu-

lar detection of a ‘Nighthawk’ took 

place on 27 March, 1999 during the 

Operation Allied Force in former Yugo-

slavia. It was shot down by the Neva 

125 system. The plane was detected at 

the range of fifteen kilometers, i.e. the 

range at which its ‘invisibility’ was 

predicted by its designers. The em-

ployed tactics contributed to the detec-

tion, as the same route was used a few 

times as the only possible one in the 

mountainous terrain. 
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przyczyniła się również taktyka, bowiem 

kilkakrotnie wykorzystano tę samą trasę 

lotu jako jedyną możliwą w górzystym 

terenie. 

 

 

Fot. 1. Wrak zestrzelonego samolotu F-117 podczas misji wykonywanej nad terenem Jugosławii 

Photo. 1. A wreck of the F-117 downed during a sortie flown over the territory of Yugoslavia  

Źródło / Source: http://www.sadistic.pl/zestrzelenie-f-117-nighthawk-vt186539.htm. 

 

Podstawową cechą F-117 pozostaje na-

dal jego mała SPR (skuteczna powierzch-

nia rozproszenia) — około 0,001 m2. 

Należy jednak zaznaczyć, że dokładnej 

wartości SPR zarówno samolotu F-117, 

jak i B-2 nigdy oficjalnie nie podano. 

 

Dla porównania, przednia SPR bom-

bowca z lat pięćdziesiątych wahała się 
w przedziale od 11 do 16 m2, mewa ma 

SPR równą około 0,1 m2, a mucha 

0,00001 m2. O tym, jakie możliwości 

ma F-117, świadczy również fakt, że 

samolot turystyczny Cessna, na którym 

 

The main feature of the F-117 still 

remains its low RCS (radar cross-

section) — approx. 0.001 m2. It must 

be noted, however, that the exact RCS 

value has never been officially dis-

closed.  

 

In comparison, the forward RCS for  

a bomber from the 1950s was between 
11 and 16 m2, a seagull has the CRS 

equal to approx. 0.1 m2, and a fly 

0.00001 m2. The capability of the  

F-117 in this respect can be illustrated 

by the fact that a Cessna tourist plane, 
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Mathias Rust przeleciał niepostrzeżenie 

przez znaczną część Związku Radziec-

kiego i wylądował na Placu Czerwonym 

w Moskwie, ma SPR co najmniej dwu-

krotnie większą [4, 16]. 

in which Mathias Rust flew over a large 

part of the Soviet Union and landed in 

the Red Square in Moscow, has the RCS 

twice as large [4, 16]. 

 

 

Rys. 2. Porównanie SPR wybranych konstrukcji lotniczych 

Fig. 2. The comparison of RCS magnitudes of some aircraft  

Źródło / Source: http://nauka.gadzetomania.pl/2012/12/17/technologie-stealth-jak-dziala-sekret-
niewidzialnosci. 
 
„TRADYCYJNE” SPOSOBY  
ZWIĘKSZANIA ZASIĘGU WYKRYCIA 
OBIEKTÓW LATAJĄCYCH  
O MAŁEJ SPR 
 
Konstruktorzy radarów próbują neutra-
lizować postępy, jakie uczyniono w tech-
nologii stealth, działając tak, by SPR nie 
była aż tak zmniejszona, jak zakładałaby 
to konstrukcja obiektu, lub zwiększając 
możliwości radaru. 
 
Obiekt o małej SPR odbija w kierunku 
źródła promieniowania tylko ułamek 

 
‘TRADITIONAL’ WAYS  
OF ENHANCING THE DETECTION  
OF AIRCRAFT HAVING  
LOW RCS RANGE 
 
Radar designers try to neutralize pro-
gress made in stealth technology, by 
making efforts to ensure that RCS was 
not as much reduced as offered by the 
design of an object, or by enhancing 
radar capabilities. 
 
An object having low RCS reflects only 
a fraction of energy in the direction of 
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padającej na niego energii. A zatem im 
większa energia opromieniuje obiekt, 
tym proporcjonalnie więcej dotrze jej  
z powrotem do radaru. Stąd zwiększe-
nie mocy sygnału jest jednym z naj-
ważniejszych sposobów na wykrywa-
nie obiektów o małej SPR. Ten prosty 
sposób ma jednak poważne wady: 

 sygnały o dużej mocy są wykrywal-
ne na bardzo dużych odległościach 
przez systemy rozpoznawcze; 

 do zniszczenia radaru o dużej mocy 
można wykorzystać pociski przeciw-
radiolokacyjne z dalszych odległości 
(naprowadzają się one na listki bocz-
ne anteny) [9]; 

 wraz z dużą mocą pojawiają się ba-
riery technologiczne, których prze-
łamanie jest trudne szczególnie tam, 
gdzie są ograniczone wymiary urzą-
dzeń radiolokacyjnych (samolot, 
okręt, kontener, pojazd). 

the radiation source. Thus the more 
energy that radiates from an object the 
more of it will proportionally return to 
the radar. So enhancing the signal pow-
er is one of the most important ways of 
detecting objects having low RCS. This 
simple method has, however, serous 
disadvantages: 

 high power signals are detected by 
reconnaissance systems at very long 
distances; 

 in order to destroy a high power 
radar, anti-radar missiles can be 
launched at longer ranges (they 
home on side elements of an an-
tenna) [9]; 

 together with high power, there oc-
cur technological barriers, which 
are difficult to overcome especially 
where the dimensions of radar de-
vices are limited (aircraft, ship, con-
tainer, vehicle). 

 

 

Rys. 3. Sylwetka samolotu Lockheed F-117 „Nigthawk” w rzutach 

Fig. 3. A silhouette of F-117 ‘Nigthawk’ in projections  

Źródło / Source: J. Błaszczyk, K. Sibilski, Niewidzialne samoloty?, Bellona, Warszawa 1997, p. 76 
[Invisible aircraft — available in the Polish]. 
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Sytuację poprawiło zastosowanie kom-
presji impulsu, w efekcie której sygnał 
bardzo długi (o małej rozróżnialności) 
jest „traktowany” przez układy odbior-
cze jako bardzo krótki (o dużej rozróż-
nialności). Cała energia sygnału może 
być wypromieniowana w dłuższym 
czasie. Najnowsze radary z kompresją  
i mocą w impulsie równą 1 MW przy 
zachowaniu tej samej rozróżnialności 
mogą być zatem porównywane z rada-
rem bez kompresji o mocy w impulsie 
równej 10 000 MW [4, 15]. 

The use of impulse compression whose 
effect is, that a very long signal (of low 
resolution) is ‘treated’ by receiving 
systems as very short the whole ener-
gy of a signal can be radiated during  
a longer period of time. The most 
modern radar has compression and 
power in an impulse equal to 1MW, 
retaining the same resolution can, 
then, be compared with a radar with-
out power compression in an impulse 
equal to 10 000 MW [4, 15]. 

 

 

Fot. 2. Jeden z komponentów stacji radiolokacyjnej Niebo-M:  
radar średniego i dalekiego zasięgu RŁM-D 

Photo. 2. One of the components of the radar station:  
medium and long range radar RŁM-D  

Źródło / Source: T. Szulc, Rosyjski system radiolokacyjny Niebo-M, ‘Nowa Technika Wojskowa’, 
2012, No 10, p. 51 [The Russian radar system Niebo-M — available in the Polish]. 

 
Łatwo zauważyć, że o ile postęp w elek-
tronice mikrofalowej jest bardzo wi-
doczny, o tyle rozwój szeroko pojętej 
mechaniki radiolokacyjnej przebiega 
dużo wolniej [3]. Przy średniej liczbie 
obrotów anteny od 6 do 12 na minutę 

 
It is easy to notice that although pro-
gress in microwave electronics is clearly 
visible progress in broadly-understood 
radar mechanics is far slower [3]. When 
the average number of antenna revolu-
tions is from 6 to 12 per minute the 
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liczba impulsów, jaka dochodzi do jed-
nego punktu przestrzeni, jest niewielka. 
Postęp przyniosły dopiero anteny ścia-
nowe, z możliwością elektronicznego 
sterowania ruchem wiązki antenowej 
zarówno w płaszczyźnie elewacji (pio-
nowej), jak i w płaszczyźnie azymutu 
(pionowej) [4]. 
 
Tylko elektroniczne sterowanie wiązką 
antenową pozwala na adaptacyjne prze-
szukiwanie przestrzeni. Jeżeli istnieje 
podejrzenie, że w sektorze znajduje się 
jakiś obiekt, wysyła się tam większą, niż 
to wynika z normalnego przeszukiwania 
przestrzeni, liczbę impulsów. Większa 
ilość energii to jednocześnie większa 
szansa na wykrycie nawet małego celu. 
 
NOWE SPOSOBY ZWIĘKSZANIA  
ZASIĘGU WYKRYCIA OBIEKTÓW 
LATAJĄCYCH O MAŁEJ SPR 
 
Pojawienie się na współczesnym polu 
walki samolotów o małej SPR spowo-
dowało powrót do wielu mniej docenia-
nych rozwiązań. Ponieważ wielkość SPR 
zależy od częstotliwości nośnej sygnału 
radiolokacyjnego, opracowano radar 
wieloczęstotliwościowy, którego użycie 
zwiększa prawdopodobieństwo wykry-
cia obiektu stealth. 
 
Wykorzystywane obecnie elementy tech-
nologii stealth są skuteczne w praktycz-
nie niewielkim paśmie częstotliwości, od 
1 do 20 GHz, i to tylko przy zastosowa-
niu całego kompleksu przedsięwzięć. 
Taki zakres częstotliwości nie został 
jednak wybrany przypadkowo — poza 
nim istnieją fizyczne trudności w zmniej-
szeniu SPR statków powietrznych i pra-
cuje w nim większość produkowanych 
obecnie radarów. 

number of impulses which reach one 
point in airspace is small. It is phased 
array radar, capable of electronic con-
trol of the antenna beam both in the 
elevation (vertical) plane and the azi-
muth (horizontal) plane [4] that has 
brought the progress. 
 
Only electronic control using the an-
tenna beam allows for airspace sur-
veillance. If there is a suspicion that in 
a sector there is an object, a larger 
number of impulses than in the case of 
routine surveillance are sent there.  
A larger amount of energy means a high-
er chance of detecting even a small size 
object. 
 
NEW METHODS FOR ENHANCING 
DETECTION RANGES  
OF LOW RCS AIRCRAFT 
 
The appearance of low RSC aircraft on 
the modern battlefield, have led to an 
increased interest in less respected 
solutions. As the RCS magnitude de-
pends on the carrier frequency of the 
radar signal, a multi-frequency radar 
has been developed and its use en-
hances the detection probability of  
a stealth object. 
 
The elements of the stealth technology 
used at present are, in practice, effec-
tive within a small range of frequen-
cies, from 1 to 20 GHz, and only when  
a whole complex of activities are taken 
at the same time. This frequency range 
has not been selected by accident. 
Apart from the frequency range there 
are a number of problems concerned 
with reducing an aircraft RCS and most 
of radar produced currently make use 
of it. 
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Konstruktor radaru może zwiększyć 
skuteczność wykrywania statków po-
wietrznych o obniżonej SPR, dobiera-
jąc długość fali spoza pasma 1–20 GHz 
i często odpowiednio do rozmiarów 
wykrywanego statku powietrznego. 
Ma on trzy możliwości dobrania dłu-
gości fali — tak, by była ona: 

 wielokrotnie mniejsza od rozmiarów 
obiektu; 

 porównywalna z wielkością obiek-
tu, w tym przypadku może wystąpić 
zjawisko rezonansu; 

 o wiele większa od wielkości wykry-
wanego obiektu. 

 
Zastosowanie fal bardzo krótkich (mili-
metrowych) jest o tyle dobrym rozwią-
zaniem, że sygnał jest odbijany przez 
najmniejsze elementy kadłuba opromie-
niowanego obiektu. Dodatkowo materia-
ły tłumiące fale milimetrowe są dopiero 
w fazie badań. Prowadzi się więc inten-
sywne prace nad radarami funkcjonują-
cymi w paśmie 30–40, 80–90, a nawet 
bliskim140 GHz. Problemem okazuje się 
tłumienie fal milimetrowych w prze-
strzeni, które jest na tyle duże, iż trudno 
obecnie mówić o poprawieniu wykry-
walności na dużych odległościach. Ist-
nieją jednak radary, które pracując na 
bardzo wysokich częstotliwościach, 
służą do śledzenia celów wykrytych 
wcześniej innymi środkami. 
 
Najlepiej byłoby dobrać długość fali 
porównywalną z rozmiarami obiektu. 
Pojawiające się zjawisko rezonansu mo-
głoby wówczas na tyle wzmocnić sygnał 
odbity, że byłby on wykrywalny z więk-
szych odległości niż w sytuacji bez rezo-
nansu. Niestety, prawdopodobnie długo 
jeszcze nie będzie radarów, które adap-
tacyjnie do rodzaju wykrywanego celu 

A radar designer can enhance the air-
craft detection effectiveness which has 
a reduced RCS by selecting the wave-
length from outside the 1–20 GHz 
range and often with regard to the 
dimensions of an aircraft to be detect-
ed. He/she has three options with re-
gard to selection of the wavelength so 
that it is:  

 many times smaller than the ob-
ject’s dimensions; 

 comparable with the object’s size, 
in this case the resonance phenom-
enon can occur; 

 much bigger than the size of the 
object to be detected. 

 
The use of very short waves (millime-
ter) is a good solution, as a signal is 
reflected by the smallest elements of  
a fuselage of a radiated object. In addi-
tion the materials dumping the milli-
meter waves are at the moment only at 
the stage of research. Intensive re-
search is done on radar working in the 
range of 30–40, 80–90, or even close to 
140 GHz. Dumping millimeter waves in 
the airspace causes  problems,  as it is 
so high that it is difficult to talk about 
improving detection at long ranges. 
However, there is radar which works 
at very high frequencies which is used 
to track targets detected earlier by 
other means. 
 
The best solution would be to choose  
a wavelength comparable with the size 
of an object. Then the resonance phe-
nomenon could strengthen the re-
flected signal so much that it would be  
detectable at longer ranges than in situ-
ations without resonance. Unfortu-
nately, radar, which would, in an adap-
tive manner change work frequency 
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zmieniałyby częstotliwość pracy. Jedną  

z prób zastosowania radaru pracującego 

w dwóch pasmach ze zmianą częstotli-

wości nośnej, w zależności od kształtu 

celu, była koncepcja samolotu AEW 

(Airborne Early Warning — powietrzne 

wczesne wykrywanie) — ASTARA 

(Atmospheric Surveillance Technology 

Airborne Radar Aircraft), wyspecjalizo-

wanego w wykrywaniu obiektów latają-

cych w technologii stealth. 

 

Można przypuszczać, że radar specjali-

zujący się w wykrywaniu obiektów 

latających typu stealth będzie praco-

wał jak pierwsze w historii radary — 

na falach metrowych. 

 

Bardzo użytecznymi środkami w wy-

krywaniu obiektów o małej skutecznej 

powierzchni odbicia okazały się radary 

pozahoryzontalne [13]. Urządzenia te 

pracują na bardzo długich falach i wy-

korzystują odbicie fali elektromagne-

tycznej od jonosfery. Radary pracujące  

na bardzo długich falach są pomocne  

w wykrywaniu obiektów wykonanych 

w technologii stealth, jednak mogą być 

mało precyzyjne podczas naprowadza-

nia systemów przeciwlotniczych. Mają 

kilkusetmetrowe pole martwe i nawet 

jeżeli obiekt o niskiej skutecznej po-

wierzchni odbicia zostanie wcześniej 

wykryty, to niezbędna jest ścisła współ-

praca radarów pozahoryzontalnych  

z klasycznymi. 

 

Oprócz niewątpliwych zalet system tego 

typu ma również wady, do których nale-

ży zaliczyć przede wszystkim: małą roz-

różnialność, wrażliwość na porę roku,  

a nawet dnia, małą mobilność, słabą 

will not exist probably for a long 

time. One of the attempts to use a ra-

dar working on two bands together 

with the change in the carrier fre-

quency, according to the shape of an 

object, was the concept of Airborne 

Early Warning (AEW) — Atmospheric 

Surveillance Technology Airborne 

Radar Aircraft (ASTARA), designed to 

detect aircraft made in stealth tech-

nology.  

 

It can be presumed that radar de-

signed to detect stealth aircraft will be 

based, like the first in history radar, on 

meter waves. 

 

Over-the-horizon radar [13] has proved 

a very useful means of detecting ob-

jects of low RCS. These devices are 

based on very long waves and they 

make use of electromagnetic wave 

reflection against the ionosphere. Ra-

dar based on very long waves is useful 

for detecting objects made with stealth 

technology; however, they can offer 

low precision during target acquisi-

tion by AAD systems. They have a few 

hundred meters dead zone, so even if 

an object of low RCS is detected earli-

er, cooperation of over-the-horizon 

radar with classic radar is indispen-

sable. 

 

Apart from the unquestionable ad-

vantages of a system of this type it has 

also disadvantages. They are: low 

resolution, sensitivity to the season of 

the year or even day or night and also 

low resistance to interference and 

antenna fields occupying a lot of area 

[4]. 
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odporność na zakłócenia oraz zajmują-
ce ogromną powierzchnię pola ante-
nowe [4]. 
 

 

Rys. 4. Działanie stacji radiolokacyjnej pozahoryzontalnej 

Fig. 4. Operation of an over-the-horizon radar station  

Źródło / Source: http://www.radartutorial.eu/07.waves/wa51.en.html. 
 
Pierwsze radary pozahoryzontalne po-
wstały w latach siedemdziesiątych i sta-
ły się ważnym elementem systemu 
ostrzegającego przed rakietami bali-
stycznymi, a w późniejszym okresie 
ostrzegającego przed samolotami klasy 
stealth. Bazą współczesnego systemu są 
trzy ośrodki antenowe. Pierwszy zlokali-
zowany jest w Homlu na Białorusi. Jego 
zadaniem jest obserwacja terytorium 
Stanów Zjednoczonych. W podobnym 
celu umieszczono drugi radar w okolicy 
Komsomolska na Syberii. Trzecie urzą-
dzenie znajduje się w okolicy Nikołajewa 
nad Morzem Czarnym i obserwuje sytu-
ację nad Chinami. Dodatkowy, czwarty 
radar umieszczony nad Morzem Japoń-
skim śledzi sytuację nad Chinami oraz 
Pacyfikiem, aż do wyspy Guam. Urzą-
dzenia te pracują w zakresie 4–30 MHz  
z mocą 20–40 MW. 

 
The first over-the-horizon radar was 
developed in the 1970s and has be-
come an important element of a sys-
tem warning of ballistic missiles, and 
then of stealth aircraft. The basis of  
a modern system are three antenna 
centers. The first is located in Homel in 
Byelorussia. Its purpose is to observe 
the territory of the United States. For  
a similar purpose the second radar 
was located in the vicinity of Komso-
molsk in Siberia. The third one is in 
Nikolaiev by the Black Sea and it ob-
serves the situation over China. An 
additional, fourth radar, located by the 
Sea of Japan follows the situation over 
China and the Pacific as far as the is-
land of Guam. These radar stations 
work in the range of 4–30 MHz and the 
power of 20–40 MW. 
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Innym urządzeniem radiolokacyjnym, 

które może skutecznie wykrywać statki 

powietrzne typu stealth, jest radar bi-

statyczny. Taki system radarowy wyko-

rzystuje różne anteny do nadawania  

i odbioru. Nie ma tu podobieństwa  

z klasycznym radarem przeszukującym 

przestrzeń periodycznie i kierunkowo. 

Dokładny sposób, w jaki przestrzeń jest 

przeszukiwana, nie został jednak ujaw-

niony. Wiadomo, że przestrzeń wokół 

radaru została podzielona na wiele 
mniejszych sektorów, z których każdy 

opromieniowywany jest według przy-

pisanego mu kodu. Sygnał odbity od 
statku powietrznego ma swój kod 

przypisany do strefy, w której dany 

obiekt się znajduje. Odbiornik wyszuku-
je odpowiedni sygnał pomiędzy silniej-

szymi niekiedy zakłóceniami z dużą 

łatwością. Nie ma potrzeby umiejsco-

wienia obiektu z dużą precyzją za po-

mocą wąskiej wiązki antenowej, gdyż 

nawet słabe echo niesie ze sobą kod, 

który jest przypisany tylko jednemu 

sektorowi przestrzeni. Otrzymując ko-

dy następujących po sobie sygnałów, 

można z łatwością odtworzyć współ-

rzędne wykrytego samolotu. 

 

Radar pracuje w zakresie fal metrowych, 

co zwiększa prawdopodobieństwo wy-

krycia obiektów o małej skutecznej po-

wierzchni odbicia. Ponadto w porówna-

niu z radarami klasycznymi, które dla 
eliminacji odbić z ziemi muszą mieć 

uniesioną wiązkę antenową, radar bista-

tyczny widzi o wiele dalej na małych 

wysokościach. 

 

Funkcjonowanie takiego radaru przy-

pomina sposób działania radarów ze 

sterowaną wiązką. Jego zaletą jest duża 

Another type of radar that can effec-

tively detect stealth aircraft is bi-static 

radar. Such a radar system makes use 

of various antennas for transmission 

and reception. There is no similarity 

here, to classic radar surveying the 

airspace periodically and directionally. 

The details concerned with the way 

the airspace is surveyed has not been 

disclosed. It is known that the area 

around the radar is divided into sever-

al smaller sectors, each of which is 
radiated in accordance with a code 

assigned to it. A signal reflected from 

an aircraft has its own code assigned 
to the zone in which the object is. The 

receiver searches for an appropriate 

signal among sometimes stronger in-
terference with great ease. There is no 

necessity to locate the object with high 

precision using a narrow antenna 

beam, as even a weak echo carries  

a code with it, which is ascribed to only 

one zone in the airspace. Receiving 

codes of signals succeeding one after 

another it is easy to fix the coordinates 

of the detected aircraft. 

 

This radar operates in the range of 

meter waves, which enhances the 

probability of detecting objects of low 

RCS. In addition, in comparison with 

classic radars, which to eliminate re-

flections from the ground have to have 

a raised antenna beam, the bi-static 
radar can see a lot further at low alti-

tudes. 

 

The operation of such a radar resem-

bles the operation of beam-controlled 

radars. Its advantage is high resistance 

to destruction. When it is hit by a mis-

sile or a bomb and a few masts are 
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odporność na zniszczenie. Trafienie 

jedną rakietą lub bombą i zniszczenie 

kilku masztów nie oznacza jego wyeli-

minowania z pracy. Podobnie jak sieci 

radiolokacyjne, dipole mogą być dowol-

nie rozmieszczone na dużej powierzchni, 

tak aby całość nie stanowiła łatwego do 

zniszczenia celu. Przy tym systemy walki 

elektronicznej mogą ustalić tylko poło-

żenie dipoli nadawczych, natomiast di-

pole odbiorcze pozostaną nieustalone. 

 

Inną możliwością wykrycia samolotów 

stealth jest ustalenie ich położenia  

w przestrzeni powietrznej od dołu. Po-

wstała zatem koncepcja radarów o ante-

nach skierowanych do góry. Analizy 

użycia stacji radiolokacyjnych we współ-

czesnych konfliktach potwierdziły fakt, 

że jeśli sygnał odbity od obiektu stealth  

i odebrany w jakimś punkcie przestrzeni 

jest bardzo słaby, to w innym może być 

kilkakrotnie silniejszy. Dlatego powstała 

koncepcja radarów multistatycznych,  

w których anteny nadawcze i odbiorcze 

są odseparowane. W przypadku takich 

radarów jedna z podstawowych cech 

technologii stealth, a więc odbijanie 

energii wszędzie, tylko nie w kierunku 

źródła promieniowania, obraca się prze-

ciwko konstruktorom trudno wykry-

walnych samolotów. 

 

Kompleks złożony z kilku stacji radiolo-

kacyjnych połączonych w jeden radar 

multistatyczny nazywany jest często 

siecią radiolokacyjną. Sieć taka ma wiele 

zalet: 

1. Odbiorniki są niewidzialne przez 

systemy WE nadlatujących statków 

powietrznych. Wykonujące lot obiek-

ty oznaczając położenie nadajników  

destroyed, it does not yet mean elimi-

nating it from use. Like radar net-

works, dipoles can be arrayed in any 

manner over a large area so that the 

whole system is not an easy target to 

destroy. EW systems can fix the posi-

tion of transmission dipoles but the 

positions of reception dipoles will not 

be fixed. 

 

Another possibility of detecting stealth 

aircraft is fixing their position in the 

airspace from below. Hence a concept 

of radar having antennas directed up-

wards has been developed. The anal-

yses of the use of radar stations in 

modern conflicts have proved the fact 

that, if a signal is reflected from a stealth 

aircraft and received and one point in 

the airspace is very weak it can be 

many times stronger in another point. 

For this reason a new concept of multi-

static radars was developed, in which 

transmission and reception antennas 

are separated. In the case of such ra-

dars one of the basic features of the 

stealth technology, i.e. reflecting en-

ergy in any direction except the direc-

tion of the source of radiation, turns 

against the designers of difficult to 

detect aircraft. 

 

A complex consisting of a few radar 

stations connected into one multi-

static radar unit is often referred to as 

a radar network. The network has a lot 

of advantages: 

1. Receivers are invisible for WE sys-

tems of approaching aircraft. Air-

craft flying sorties put themselves 

in danger when they mark positions 

of transmitters and try to evade them, 
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i starając się je ominąć, „wystawiają 
się”, bowiem odbiorniki są ciche  
i mogą się znaleźć bliżej celu oraz 
pod sprzyjającymi kątami, uzysku-
jąc maksimum informacji. 

2. Rozsunięte anteny odbiorcze będą 
„widziały” echa o różnej intensywno-
ści, normalnie traktowane jako za-
kłócenia, jednak po zsumowaniu po-
zwolą jednoznacznie określić, że jakiś 
obiekt jest w danym miejscu. 

3. Radary multistatyczne są o wiele 
trudniejsze do zniszczenia, na przy-
kład przez pociski przeciwradioloka-
cyjne. Odbiorniki będą pracowały na 
tyle dyskretnie, że przeciwnik nie 
pozna ani ich liczby, ani pozycji. Bar-
dziej podatne na zniszczenia nadajni-
ki będzie można zniwelować, zmniej-
szając okresy emisji, co utrudni ich 
lokalizację i namierzenie [4]. 

 
Poza oczywistymi zaletami radary te 
mają także wady. Sprawa wykrycia jed-
nego statku powietrznego jest stosun-
kowo prosta, jednak komplikuje się przy 
większej liczbie obiektów. Ponadto na-
dajniki radarów muszą pracować na 
bardzo stabilnej częstotliwości, co wy-
maga doskonałej synchronizacji między 
wszystkimi elementami sieci. Cała sieć 
musi funkcjonować w oparciu o najnow-
sze systemy komputerowe oraz możli-
wość wymiany informacji w czasie rze-
czywistym. 
 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Aby współczesny system obrony po-
wietrznej mógł skutecznie wykrywać 
statki powietrzne typu stealth, powinien 
wykorzystywać zarówno nowoczesne 
stacje radiolokacyjne, jak i systemy dzia-
łające w podczerwieni oraz systemy WE. 

as the receivers are silent and their 
range to the object can be shorter 
so they acquire the maximum of in-
formation. 

2. The displaced antennas will ‘see’ 
various echoes of varied intensity, 
normally treated as interference, 
but after summation they will be 
able to unequivocally indicate that 
there is an object at a certain posi-
tion. 

3. Multi-static radars are much more 
difficult to destroy by e.g. anti-radar 
missiles. The receivers will operate 
so discreetly that an opponent will 
neither learn their number or posi-
tion. It will be possible to protect 
transmitters more vulnerable to de-
struction, through reducing the 
emission periods, which makes their 
localization and detection more dif-
ficult [4]. 

 
Apart from obvious advantages this 
radar also has disadvantages as it is 
relatively easy to detect a single air-
craft although the problem becomes 
more complicated in the case of a larg-
er number of objects. In addition, radar 
transmitters have to operate on a very 
stable frequency, which requires per-
fect synchronization between all the 
elements in the network. The opera-
tion of the whole network must be 
based on state of the art computer 
systems and the capability of exchang-
ing information in real time. 
 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
 
A modern air defense system to detect 
stealth aircraft should use modern 
radar stations, IR systems and WE 
systems. 
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Innym elementem wywierającym bez-

pośredni wpływ na wykrywanie, prze-

kazywanie informacji i zwalczanie 

obiektów typu stealth jest jednolity dla 

wszystkich jego podsystemów (kompo-

nentów) zautomatyzowany system do-

wodzenia, opierający się na tym samym 

„podkładzie” informatycznym i na kom-

patybilnych środkach łączności. Na sta-

nowisku dowodzenia należy wprowa-

dzić skoordynowany system zbierania 

informacji, bo tylko wtedy całość będzie 

można nazwać jednolitym systemem 

obrony powietrznej. 

 

Większą uwagę podczas różnego rodza-

ju ćwiczeń i szkoleń powinno się zwra-

cać na oznaki zbliżającego się statku 

powietrznego stealth, między innymi na: 

 nagłe pojawienie się na ekranie rada-

ru pojedynczego echa od samolotu, 

który kieruje się w stronę szczególnie 

ważnych obiektów; 

 charakter zakłóceń stawianych przez 

wykryty obiekt; jeśli zakłócenia zali-

czają się do kategorii „niezostawiają-

cych śladu” na ekranie, będą one od-

czuwane jako niesprawność radaru 

lub efekt zakłóceń atmosferycznych; 

 wysokość lotu nagle pojawiającego 

się obiektu: dla samolotów myśliw-

skich to wysokość powyżej 6 000 m, 

dla samolotów bombowych nie prze-

kroczy 15 000 m, a dla rakiet skrzy-

dlatych będzie ekstremalnie niska; 

działanie obiektów stealth na małych 

i bardzo małych wysokościach jest 

raczej mało prawdopodobne ze wzglę-

du na wykorzystywanie pokładowych 

stacji radiolokacyjnych do określania 

ukształtowania terenu, co demasko-

wałoby lot o wiele za wcześnie. 

Another element having direct impact 

on detection, data transmission and 

fighting stealth aircraft, is an automat-

ed command and control system, uni-

form for all its sub-systems (compo-

nents), and based on the same IT 

board and compatible communication 

means. A coordinated data collection 

system has to be established at the 

command post, as only then the whole 

system can be called a uniform air 

defense system. 

 

More attention, during various training 

and exercises, should be paid to symp-

toms indicating the approach of a stealth 

aircraft, including: 

 sudden appearance on the radar 

screen, of a single echo from an air-

craft headed towards especially 

important objects; 

 character of interference generated 

by a detected object; if this inter-

ference falls into the category of 

‘leaving no trails behind’ on the 

screen, it will be perceived as ra-

dar failure or the effect of weather 

interference; 

 the flight altitude of an aircraft 

that appears suddenly: for fighter 

planes it will be the altitude above 

6 000 m, for bombers it will not 

exceed 15 000 m, and for cruise 

missiles it will be extremely low; 

operations by stealth objects at 

low and very low altitudes is less 

probable due to the use of on-

board radar stations for determin-

ing natural topography of the ter-

rain, which would compromise the 

sortie too early. 
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Obsady stanowisk dowodzenia powinny 

dodatkowo wyciągać wnioski z sytuacji 

operacyjno-taktycznej. Istnieje bowiem 

duże prawdopodobieństwo, że po szcze-

gólnie aktywnym działaniu samolotów 

myśliwskich, lotnictwa WE oraz SEAD  

w określonym pasie obrony może na-

stąpić próba przeniknięcia w głąb osła-

nianego rejonu pojedynczych statków 

powietrznych stealth. 

Crews of command posts should, addi-

tionally, make inference from the op-

erational and tactical situation. There 

exists high probability that, especially 

after an especially intensive activity of 

fighter planes, aviation, EW and SEAD 

in a specific zone of defense an attempt 

can be made to penetrate the defended 

area by single stealth aircraft. 
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