
Michał Fiszer,
Jerzy Gruszczyński

40 Lotnictwo Aviation International LIPIEC 201740

Na tropach postępu

Dwa spośród pozostałych oddziałów fir-
my – Raytheon Missile Systems z Tuscon 
w Arizonie (dawny Hughes Missile Plant) 
oraz Raytheon Space and Airborne Sys-

tems z McKinney w Teksasie, wcześniej mieszczący 
się w El Segundo w Kalifornii (dawny Hughes Elec-
tronics Systems) – powstały z przeorganizowania 
wojskowych części Hughes Aircraft Company i Te-
xas Instruments z Lewisville w Teksasie, kupionych 
w latach 1996-1997. Wszystkie opracowane przez 
te firmy kierowane pociski rakietowe (Hughes AIM-
120 AMRAAM, Hughes AGM-65 Maverick, Hu-
ghes BGM-71 TOW, Texas Instruments AGM-88 
HARM, Texas Instruments Paveway), a także pociski 
opracowane przez General Dynamics Missile Divi-
sion z Pomona w Kalifornii, kupionej przez Hughes 
w 1992 r. (BGM-109 Tomahawk, FIM-92 Stinger, 
AGM-129 ACM i RIM-66 Standard, od których 
swój początek bierze RIM-161 Standard SM-3) 
znajdują się w ofercie Raytheon Missile Systems. 
Z kolei radiolokatory opracowane przez obie firmy 
– Hughes APG-63 (F-15 Eagle), Hughes APG-65 
(F/A-18 Hornet), Hughes APG-70 (F-15E Strike 
Eagle), Hughes APG-73 (F/A-18 Super Hornet), 
Texas Instruments APQ-146 (MH-60K Blackhawk), 
Texas Instruments APQ-168 (MH-60G Pave Hawk), 
Texas Instruments APQ-174 (MH-47E Chinook) 
oraz urządzenia elektrooptyczne opracowywane 
głównie przez Texas Instruments są obecnie dalej 
rozwijane i wspierane logistycznie przez Raytheon 
Space and Airborne Systems. Oba oddziały mają 
swoje placówki, w tym zakłady produkcyjne rozrzu-
cone w Kalifornii, Arizonie i Teksasie.

Oddział Intelligence, Information and Servi-
ces został sformowany dopiero w 2013 r.; jego 

Raytheon Integrated
Defense Systems

Zmodernizowany system
Patriot dla Polski

Wykonane w technologii azotku galu anteny radiolokacyjnej stacji kierowania ogniem systemu przeciwlotniczego i przeciwra-
kietowego Patriot NG podczas prób w ośrodku doświadczalnym w Pelham. Fot. Raytheon

zarząd ulokowano w Dulles w Wirginii. Oddział 
ten zajmuje się sieciami komputerowymi, rozwią-
zaniami teleinformatycznymi dla wojska, łączeniem 
i obróbką danych. Aby osiągnąć wysoki poziom 
w dziedzinie, która tradycyjnie nie była domeną 
Raytheona, firma ta wykupiła w latach dziewięć-
dziesiątych kilka innych firm wyspecjalizowanych 
w tej branży, w tym E-Systems Inc z Dallas – firmę 
założoną jako oddział elektroniki wojskowej Ling
-Temco-Vought w 1964 r. – LTV Electrosystems, 
Inc. Po zakupieniu firmę uzupełnioną innymi zaso-
bami włączono do Raytheona jako Raytheon Intel-
ligence and Information Systems. Kiedy w 2013 r. 
połączono ją z Raytheon Technical Services Com-
pany z Dulles w Wirginii, przeniesiono tam sie-
dzibę nowego połączonego oddziału, znanego jako 
Raytheon Intelligence, Information and Services. 
Dodatkowo doszło teraz zarządzanie, administro-
wanie i obsługa techniczna sieci komputerowych 
oraz struktur teleinformatycznych.

Oddział Raytheon Integrated Defense Systems, 
który ma swoje zakłady w północno-wschodniej 
części Stanów Zjednoczonych, w Massachussetts 
i na Rhode Island, to najstarsza część firmy Ray-
theon, bezpośrednio kontynuująca tradycję Ameri-
can Appliance Company, założonej w 1922 r.

W tymże roku wykładowca sławnego Massa-
chussetts Institute of Technology i naukowiec – 
elektronik, dr Vannevar Bush, przedstawił swemu 
przyjacielowi, fizykowi z Uniwersytetu Harvarda, 

Charlesowi G. Smithowi, uzdolnionego jego zda-
niem inżyniera – Laurence’a Marshalla. Cała trójka 
szybko znalazła wspólny język i wkrótce założyli 
firmę zajmującą się produkcją cichych (sprężarko-
wych) lodówek domowych American Appliance 
Company. Firma powstała w Cambridge na przed-
mieściach Bostonu, niedaleko od Massachussetts 
Institute of Technology. Sprężarkowe lodówki 
domowe były wówczas nowością, a zostały opra-
cowane przez Charlesa G. Smitha, natomiast Lau-
rence Marshall wniósł niezbędny kapitał na uru-
chomienie przedsięwzięcia. W 1924 r. w firmie 
podjęto produkcję elementów elektronicznych – 
głównie lamp próżniowych. W tym celu zakupiono 
prawa patentowe do próżniowych prostowników 
używanych w ówczesnych radiostacjach, kupując 
te prawa w firmie American Research and Deve-
lopment Corporation. Prostowniki te pozwalały na 
zasilanie domowych radioodbiorników bezpośred-
nio z sieci, wcześniej używano bowiem kłopotli-
wych i kosztownych baterii.

Wkrótce podjęto też produkcję klasycznych 
wzmacniających lamp elektronowych na potrzeby 
coraz bardziej rozwijającego się w Stanach Zjed-
noczonych przemysłu elektronicznego, produkują-
cego przede wszystkim radia do użytku domowego 
oraz radiostacje wojskowe i cywilne (np. lotnicze). 
Ponieważ w 1925 r. pewna firma z Indiany zgło-
siła roszczenia do nazwy „American Appliance”, 
trzej wspólnicy postanowili ustąpić i zmienić 

Firma Raytheon powstała 
w 1922 r. u boku słynnej uczelni 
Massachussetts Institute of 
technology w Cambridge pod 
Bostonem. obecną nazwę nosi od 
1925 r. od początku pracowano 
tu nad radiolokatorami różnych 
typów. Jeden z czterech 
głównych oddziałów firmy – 
Raytheon Integrated Defense 
systems jest właśnie tym 
pierwszym, pierwotnym 
Raytheonem, jako że pozostałe 
oddziały w większości powstały 
na bazie kupionych innych firm.



Stacja radiolokacyjna AN/MPQ-53 stosowana w pierwszych systemach Patriot, PAC-1 i PAC-2. Dotychczas system zakupiło 
czternaście państw, a kilka kolejnych stara się o ich pozyskanie. Fot. Wikimedia Commons

Odpalenie przeciwlotniczego i przeciwrakietowego pocisku 
GEM-T (Guidance Enhanced Missile – Tactical Balistic Missi-
le). Pocisk niszczy cel ładunkiem odłamkowym, uruchamia-
nym zapalnikiem zbliżeniowym. Fot. US Army
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nazwę własnej firmy. Rozwijający się biznes elek-
troniczny skłonił ich do wykorzystania zlepka słów 
„Ray” (promień) i „Theon” (z greki – pochodzący 
od bogów). Nowa nazwa brzmiała więc Raytheon 
Manufacturing Company. Później nazwa firmy wie-
lokrotnie się zmieniała, ale człon „Raytheon” pozo-
staje do dziś. Już w 1926 r. wartość sprzedaży firmy 
przekroczyła milion ówczesnych dolarów, co wów-
czas było zawrotną sumą. Biznes trzech inżynierów 
trafił więc na doskonałą koniunkturę. Rok później 

jednakże RCA odmówiła przedłużenia praw paten-
towych i Raytheon mógł produkować już tylko 
lampy do odbiorników, ale nie do nadajników. Na 
szczęście firma dysponowała wolnym kapitałem, 
umożliwiającym zakup pierwszej z licznych firm 
wchłoniętych przez Raytheona: Acme-Delta Com-
pany, produkującej transformatory i cewki, także 
mieszczącej się w Cambridge. W 1928 r. siedzibę 
Raytheona przeniesiono do nieodległego Newton 
w Massachussetts, gdzie zbudowano nowy zakład 
firmy produkujący lampy elektronowe do odbior-
ników.

Kolejne wyzwania dla Raytheona pojawiły się 
w związku z wybuchem drugiej wojny światowej. 
W 1940 r. prezydent Franklin D. Roosevelt i pre-
mier Wielkiej Brytanii Winston C. Churchill pod-
pisali porozumienie o wspólnym rozwoju techniki 
radiolokacyjnej. Wiodący ośrodek naukowo-ba-
dawczy w dziedzinie elektroniki, czyli laboratorium 
radioelektroniczne MIT – Radiation Laboratory 
of Massachusetts Institute of Technology otrzy-
mało zadanie opracowania magnetronu (specjalnej 
lampy dużej mocy, pracującej na wysokich często-
tliwościach) na brytyjskie zlecenie. RL MIT wcią-
gnął do współpracy firmę Raytheon, z którą ści-
śle współpracowano w wielu różnych projektach. 

Nie tylko problem został pomyślnie rozwiązany, ale 
w 1941 r. Raytheon otrzymał od Wielkiej Bryta-
nii kontrakt na produkcję stu radarów morskich dla 
Royal Navy.

W trakcie produkcji magnetronów dyrektor 
zakładów Raytheona, Percy L. Spencer, opracował 
metodę automatyzacji części procesów produkcyj-
nych, dzięki czemu ich produkcja wzrosła ze 100 
dziennie do 2500 dziennie. Dzięki temu US Navy 
sfinansowała budowę nowych, dużych zakładów 

Raytheona w Waltham w Massachusetts. Dzięki 
nim Raytheon wyprodukował około 80 proc. 
wszystkich z miliona magnetronów wytworzo-
nych w czasie drugiej wojny światowej. Od 1941 r. 
w Waltham znajdowała się także siedziba zarządu 
Raytheona.

W 1945 r. Raytheon kupił kilka kolejnych firm, 
rozwijając swój biznes. Jedną z nich była Belmont 
Electronics z Chicago, w której pracowano nad 
techniką telewizyjną. Kolejna to Russel Electric 
Company – producent gramofonów. Najważniej-
szym był jednak zakup Submarine Signal Com-
pany z Bostonu, która specjalizowała się w produk-
cji aparatury akustycznej – w tym sonarów – dla 
sił morskich. Dziś opracowanie i produkcja sona-
rów oraz torped kierowanych to ważny segment 
działalności Raytheon Integrated Defense Sys-
tems. Najważniejszy pozostał jednak rozwój radio-
lokatorów oraz opartych o nie układów kierowa-
nia pocisków rakietowych do zwalczania środków 
napadu powietrznego. Pociski „powietrze-powie-
trze” AIM-7 Sparrow, produkowane przez Raythe-
ona w kolejnych dopracowanych wersjach, były 
szeroko stosowane przez myśliwce USAF, US Navy 
i US Marine Corps do końca XX wieku, kiedy to 
ostatecznie zastąpiły je Raytheon (Hughes) AIM-
120 AMRAAM. Równolegle z AIM-7 Sparrow, Ray-
theon opracował przeciwlotniczy system rakie-
towy MIM-23 Hawk, który wszedł do uzbrojenia 
nie tylko US Army i US Marine Corps, ale także licz-
nych odbiorców zagranicznych. MIM-23 Hawk był 
wspólnym dziełem Raytheona, odpowiedzialnego 
za radar podświetlania celów, pocisk i integrację 
całości oraz oddziału elektroniki firmy Northrop, 
która opracowała wyrzutnie i radiolokatory wska-
zywania celów. Kolejny system przeciwlotniczy 
MIM-104 Patriot to już samodzielne opracowanie 
coraz większego koncernu Raytheon.

Wraz z systemem Patriot Raytheon opraco-
wał pierwszy na świecie radar o fazowanej sieci 
antenowej – AN/MPQ-53, pracujący sektorowo. 
Dodatkowo zdecydowano, że Patriot będzie 
wykorzystywał nowatorską metodę kierowania 
Track-via-Missile (TVM), czyli sterowanie radioko-
mendowe ze śledzeniem celu przez pocisk. W sys-
temie tym radiolokator AN/APQ-53 podświetlał 
cel, a pocisk odbierał sygnały odbite, wysyłając 
dane do naziemnej stacji radiolokacyjnej. Tutaj 
komputer o dużej mocy obliczeniowej analizował 
te dane i wypracowywał komendy kierowania. 
Był to wówczas układ kierowania praktycznie nie 
do zakłócenia i Patriot na wiele lat stał się najlep-



Polska zrezygnowała z zakupu pocisku rakietowego GEM-T na rzecz izraelsko-amerykańskiego pocisku SkyCeptor, który 
również zwalcza cel poprzez bezpośrednie trafienie. Fot. Wikimedia Commons

Trwają prace nad radiolokacyjną stacją kierowania ogniem nowej generacji dla systemu Patriot NG, która ma mieć dookólne 
działanie oraz otwartą architekturę systemu dowodzenia i kontroli. Fot. Raytheon

Zestaw Patriot PAC-3 otrzymał pociski rakietowe PAC-3 
MSE (Missile Segment Enhancement), pierwsze na świecie 
seryjne i sprawdzone bojowo pociski niszczące cel przez 
bezpośrednie trafienie. Fot. Lockheed Martin
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szym przeciwlotniczym systemem rakietowym na 
świecie.

W toku kolejnych modernizacji nie tylko 
zwiększono możliwości systemu Patriot w zakre-
sie zwalczania statków powietrznych, ale też 
– w kolejnych modyfikacjach: PAC-1, PAC-2 
i PAC-3 (ta ostatnia w trzech kolejnych konfigu-
racjach) – uczyniono z niego efektywny system 
obrony przed taktycznymi rakietowymi poci-
skami balistycznymi i manewrującymi. W ostat-

niej odmianie modyfikacje radiolokatora, który 
dziś jest stacją radiolokacyjną opartą wyłącznie 
na elementach stałokrystalicznych, są tak daleko 
idące, że nowy praktycznie radar otrzymał ozna-
czenie AN/MPQ-65.

Jeśli mowa o elementach elektronicznych, to 
kolejną rewolucję w pracach Raytheona przyniosło 
opanowanie technologii GaN – zastosowanie pół-
przewodnikowego materiału krystalicznego azotku 
galu. Jest to związek chemiczny nie występujący 
naturalnie, który można uzyskać tylko syntetycznie 
i z trudnością, a którego właściwości półprzewod-
nikowe są zaskakująco korzystne. Dotąd w ele-
mentach elektronicznych stosowanych w urzą-
dzeniach mikrofalowych (radarach pracujących na 
bardzo wysokich, często milimetrowych częstotli-
wościach) używano również niedawno uzyskanego 
materiału – arsenku galu (GaAs). GaN w porówna-
niu do GaAs uzyskuje pięciokrotnie wyższą gęstość 
przenoszonej mocy na milimetr półprzewodnika 
– 4-8 W/mm w porównaniu do 0,5-1,5 W/mm. 
Może też pracować przy wyższych napięciach: 
typowo 28-48 V wobec 5-20 V. Niszczące napięcie 
arsenku galu to 20-40 V, azotku galu zaś – ponad 
100 V. Wytrzymuje też dwukrotnie wyższe natę-
żenie prądu na milimetr półprzewodnika.

Wykorzystanie technologii GaN w elementach 
elektronicznych używanych do budowy sprzętu 
radiolokacyjnego i walki radioelektronicznej pro-
dukcji firmy Raytheon daje całkowicie nowe możli-
wości w zakresie osiągów opracowywanych stacji 

radiolokacyjnych czy urządzeń zakłócających. 
Z wykorzystaniem nowego materiału firma Ray-
theon tworzy monolityczne mikrofalowe układy 
scalone (MMIC – Monolithic Microwave Integra-
ted Circuit), które charakteryzują się bardzo małą 
bezwładnością pojemnościową. W efekcie czasy 
przełączania złączy układów MMIC są niewiel-
kie, co umożliwia takim układom scalonym pracę 

na bardzo dużych częstotliwościach, sięgających 
nawet 300 GHz. Z wykorzystaniem tej technolo-
gii tworzy się też falowody współpłaszczyznowe 
(Coplanar Waveguide – CPW), których elementy 
są w stanie reagować nawet na pojedynczy elek-
tron bądź jon. Elementy te są łączone na drukowa-
nych w specjalnych technologiach płytkach z połą-
czeniami mikropaskowymi (microstripe).

Technologie GaN, MMIC i CPW niosą ze sobą 
rewolucję w radiolokacji porównywalną z wynale-
zieniem magnetronu. Firma Raytheon jest pionie-
rem w ich wykorzystaniu. Używając nowych ele-
mentów, opracowano dla systemu Patriot nowy 
radiolokator z anteną o aktywnym sterowaniu 
fazowym (Active Electronically Scanned Array – 
AESA), który jest w stanie pracować dookrężnie, 
eliminując „przy okazji” podstawową wadę dotych-
czasowego systemu Patriot – sektorową pracę 
radaru, co pozwala na jego zaatakowanie z nieob-
serwowanego kierunku. Intensywne próby poli-
gonowe nowego radiolokatora, prowadzone od 
ubiegłego roku, pokazują, że wkrótce Patriot może 
zyskać jakościowo nowe możliwości bojowe. Zmo-
dernizowany zestaw nosi oznaczenie Patriot NG. 
Praktycznie poza nazwą nie ma on już nic wspól-
nego z tradycyjnym Patriotem znanym z lat zim-



Zgodnie z planem EPAA pierwsza baza pocisków przeciwrakietowych SM-3 Block IB osiągnęła gotowość bojową w rumuńskiej 
bazie Deveselu w 2016 r. Podobna baza ma powstać w Polsce w 2018 r. Fot. US Navy

Pocisk przeciwrakietowy SM-3 Block IIA. Właśnie tego typu pociskami ma dysponować polska baza, której budowa jest 
obecnie prowadzona w Redzikowie koło Słupska. Fot. Raytheon
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nej wojny, nawet bowiem radiolokacyjna stacja 
kierowania ogniem – Engagement Control Station 
(ECS) – ma otrzymać w pełni otwartą architekturę, 
umożliwiającą łączenie jej z innymi środkami bojo-
wymi na sieciocentrycznym polu walki.

Jednym z głównych obszarów specjalizacji Ray-
theon Integrated Defense Systems jest obrona 
przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Poza najnow-
szym systemem Patriot NG w firmie tej opraco-
wano też radiolokator do przeciwrakietowego sys-
temu Lockheed Martin THAAD (Terminal High 
Altitude Area Defense). System ten trafił do dość 
ograniczonego użycia w US Army. W przyszłości 
lukę pomiędzy systemem przeciwlotniczym i prze-
ciwrakietowym Patriot NG a strategicznym syste-
mem GMD (Ground-based Mid-course Defense) 
ma wypełnić następca THAAD – lądowa odmiana 
pocisków rakietowych Standard. Pocisk Standard 
jest rozwijany przez firmę Raytheon (opracowany 
i produkowany w Bedford w Massachussetts), od 
lat i w kolejnych wersjach stosowany na okrętach 
jako system obrony przeciwlotniczej i przeciwra-

kietowej. Najnowsza wersja systemu nosi oznacze-
nie RIM-161 Standard SM-3.

O system Standard SM-3 w odmianie Block 
IIA oparty ma być moduł Ground Based Intercep-
tor (GBI) dla europejskiego systemu obrony prze-
ciwrakietowej, przeznaczony do obrony przed 
rakietowymi pociskami balistycznymi odpalonymi 
z Bliskiego Wschodu. System ma być zdolny do 
niszczenia rakiet balistycznych o zasięgu przekra-
czającym 5500 km na odległości od wyrzutni do 
2500 km. Zgodnie z opracowanym wieloetapo-
wym planem European Phased Adaptive Approach 
(EPAA) w fazie pierwszej obronę przeciwrakietową 
Europy miały realizować amerykańskie okręty 
z systemem AEGIS i pociskami rakietowymi RIM-
161A Standard SM-3 Block I, patrolujące na Morzu 
Śródziemnym od 2011 r. Na lata 2015-2016 pla-
nowano rozmieścić na lądzie pociski RIM-161B 
Standard SM-3 Block IA, które miały stacjono-
wać w Rumunii. Ostatecznie pierwsza baza Stan-
dard SM-3 osiągnęła gotowość w bazie Deveselu 
w Rumunii w maju 2016 r. Składa się ona z radio-

lokatora Lockheed Martin SPY-1D(V) systemu 
AEGIS, praktycznie bez zmian przeniesionego 
z okrętu (stacja wygląda jak ustawiona na lądzie 
główna nadbudówka krążownika typu Ticonde-
roga) i z trzech ośmiopociskowych wyrzutni pio-
nowych Mark 41 Vertical Launch Systems z 24 
pociskami rakietowymi RIM-161C Standard SM-3 
Block IB łącznie. Całość obsługuje personel ame-
rykańskich sił morskich.

W trzeciej fazie rozmieszczenia systemu kolejna 
baza rakietowa z wyrzutniami RIM-161 Starndard 
SM-3 Block IIA lub Block IIB ma powstać w Pol-
sce w Redzikowie pod Słupskiem w 2018 r., tam 
gdzie pierwotnie planowano rozmieszczenie 
wyrzutni systemu NMD. Ponieważ nowe pociski 
mają mieć zdecydowanie większy zasięg, a morski 
radar SPY-1 jest rozwiązaniem tymczasowym, dla 
nowej odmiany powstaje wersja radiolokatora Ray-
theon AN/TPY-2, stosowana wcześniej w systemie 
THAAD. Tak zmodernizowany radar AN/TPY-2 ma 
współpracować z pociskami rakietowymi stacjonu-
jącymi w Polsce. Podobne rozwiązanie jest przy-
gotowywane dla Japonii (z pociskami Block IIA) do 
obrony przed rakietowym pociskami balistycznymi 
odpalanymi z Korei Północnej.

Od samego początku firma Raytheon była 
zaangażowana w opracowanie i produkcję syste-
mów radioelektronicznych, a od lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku rozwija rakietowe systemy prze-
ciwlotnicze i przeciwrakietowe. Ma na tym polu 
szereg wybitnych osiągnięć, przy czym olbrzy-
mią szansą dla Polski jest zarówno rozmieszczenie 
w Redzikowie systemu obrony przeciwrakietowej 
Standard SM-3, jak i zakup w ramach programu 
Wisła wszechstronnie sprawdzonego i komplek-
sowo zmodernizowanego w ostatnim czasie sys-
temu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 
Patriot PAC-3, który dalej może zostać doprowa-
dzony do wersji Patriot NG, czego byśmy sobie 
życzyli.
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