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Japonia chce opracować system 

wykrywania broni hipersonicznej 

 

Według informacji medialnych Japonia rozważa opracowanie systemu wykrywania 

pocisków hiperdźwiękowych opartego na samolotach bezzałogowych. Powodem 

takiego działania jest percepcja zagrożenia ze strony Chin, które posiadają takie 

pociski. Wyposażone w czujniki podczerwieni drony miałyby być elementem systemu 

wczesnego ostrzegania, patrolując przestrzeń powietrzną w rojach bądź kluczach  

i stale przekazując informacje na ziemię. Uzupełnieniem systemu miałaby być 

współpracująca sieć satelitów zwiadowczych. Potencjalne osiągniecie przez Japonię 

zdolności wykrywania trudno wykrywalnych dzisiaj ponaddźwiękowych pocisków 

manewrujących byłoby bardzo istotnym wzmocnieniem jej możliwości obronnych. 

Takie działania Japonii wpisują się w długoletni trend rozbudowy i modernizacji 

Japońskich Sił Samoobrony wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji 

międzynarodowej w regionie Azji Wschodniej. Warto dodać, że oprócz broni 

defensywnej Japonia rozwija własną, ofensywną technologię pocisków 

hiperdźwiękowych, choć jej rozwój napotyka barierę prawną w postaci pacyfistycznej 

Konstytucji. Tendencja do wzmacniania własnych możliwości obronnych przez Japonię 

jest też zapewne chłodno odbierana przez sąsiadów tego państwa. W dalszej 

perspektywie można spodziewać kontynuowania japońskich zbrojeń, ponieważ rząd  
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w Tokio postrzega obecną sytuację międzynarodową i otoczenie własnego terytorium 

jako niesprzyjające.  

Biorąc pod uwagę fakt, że japoński system w założeniu miałby służyć również do 

wykrywania pocisków rosyjskich, potencjalnie w przyszłości mogłaby istnieć 

możliwość współpracy Tokio z państwami, które obawiają się zagrożenia ze strony 

Moskwy. 

 

Według informacji japońskiej, prawicowej i blisko związanej z obecną władzą gazety 

Sankei Shinbun z 8 sierpnia, japońskie Ministerstwo Obrony planuje opracowanie 

opartego na samolotach bezzałogowych systemu wczesnego ostrzegania przed pociskami 

hiperdźwiękowymi (prędkość powyżej 5 machów; nawet do 27 machów)1. Potrzeba 

opracowania systemu wynika z faktu, że Chiny2 posiadają takie uzbrojenie (głowica 

szybująca DF-ZF na rakiecie balistycznej DF-17). Podobnie uzbrojeniem hipersonicznym 

dysponuje Rosja3 (pocisk manewrujący Tsirkon, głowice szybujące Avangard). Tymczasem 

japońska obrona przeciwrakietowa nie jest w stanie wykrywać tego typu celów (składa się 

obecnie z amerykańskich baterii PAC-3 oraz okrętowego systemu Aegis)4. 

Przygotowywany system wczesnego ostrzegania miałby zostać oparty na wyposażonych 

w czujniki podczerwieni, operujących w przestrzeni powietrznej blisko przeciwnika i stale 

przekazujących informacje na ziemię bez względu na warunki pogodowe bezzałogowcach. 

Dodatkowo mogłaby towarzyszyć konstelacja mikrosatelitów zwiadowczych, jak  

w przypadku projektów dotyczących wykrywania konwencjonalnych pocisków 

balistycznych5. Prowadzone są także badania nad radarami, które miałyby wykrywać 

pociski hiperdźwiękowe z pokładu okrętów. Warto przy tym dodać, że Japonia oprócz tego 
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pracuje również nad własnymi pociskami hiperdźwiękowymi i systemem nawigacji  

z wykorzystaniem własnych satelitów6.  

Potencjalne osiągnięcie przez Japonię zdolności wczesnego wykrywania trudno 

wykrywalnych dzisiaj hipersonicznych pocisków manewrujących wraz ze zdolnością 

symetrycznej odpowiedzi na zagrożenie byłoby bardzo istotnym wzmocnieniem 

japońskiego potencjału obronnego. Obecnie bronią hipersoniczną dysponują Stany 

Zjednoczone, Chiny, Rosja oraz Izrael7 i Indie8, a kilka innych państw (między innymi 

Australia9 i Korea Południowa10) planuje rozwój takiego uzbrojenia. Dlatego zwiększenie 

japońskiego potencjału w tym kierunku byłoby istotne. Póki co nie wiadomo jednak, czy 

japońskie starania zakończą się sukcesem. Mimo że koszt samych dronów raczej nie 

będzie wysoki, koncepcja wymaga poważnych nakładów na badania i rozwój. 

Działania Japonii wpisują się w widoczny od wielu lat trend rozbudowy i modernizacji 

Japońskich Sił Samoobrony wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji 

międzynarodowej w regionie Azji Wschodniej: przede wszystkim wzrostu znaczenia  

i potęgi militarnej Chin, stałego zagrożenia północnokoreańskiego i w praktyce 

niepewnych stosunków z Rosją (ze względu na spór terytorialny o Wyspy Kurylskie i trudne 

stosunki rosyjsko-amerykańskie). Mimo że rozwijany przez Japonię system wczesnego 

ostrzegania byłby z natury elementem defensywnym i japońska broń hipersoniczna  

z powodu uwarunkowań związanych z pacyfistycznym 9 artykułem Konstytucji Japonii 

miałaby mieć ograniczony zasięg do 300-500 kilometrów, a pierwsze wersje systemu 

mogłyby być gotowe dopiero w latach 2026-202811, kontynuowanie prac spotka się 

zapewne z niezadowoleniem ze strony Chin oraz innych sąsiadów Japonii, którzy zawsze 

nieprzychylnie spoglądają na japońskie zbrojenia z powodów historycznych, jak również 
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pewnej asymetrii interesów. Niemniej, należy się spodziewać, że Japonia będzie 

kontynuować politykę zmierzającą do zwiększania własnego potencjału wojskowego, 

ponieważ rząd w Tokio niezmiennie postrzega obecną sytuację międzynarodową  

i otoczenie swojego terytorium jako niesprzyjające. Przejawem tego jest planowane 

zwiększenie budżetu ministerstwa obrony na rok 2022 do 49 miliardów dolarów (5,4 

biliona jenów w stosunku do 5,3 biliona jenów w obecnym roku)12 i rezygnacja  

z utrzymywanego wcześniej progu wydatków obronnych na poziomie 1 procenta PKB13.  

Biorąc pod uwagę fakt, że japoński system wczesnego ostrzegania przed bronią 

hipersoniczną w założeniu miałby służyć również do wykrywania pocisków rosyjskich, 

potencjalnie w przyszłości mogłaby istnieć możliwość współpracy Tokio z państwami, 

które obawiają się zagrożenia ze strony Moskwy.  
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Japan will develop its hypersonic missiles detection system 

 

Konrad Rumiński 

 

According to media reports, Japan is considering developing a hypersonic missile detection 

system based on unmanned aerial vehicles. The reason for this is the perceived threat posed 

by China, which could potentially deploy such missiles. The drones equipped with infrared 

sensors would be part of the early warning system, patrolling the air space in swarms or 

keys and constantly transmitting information to the ground. The system would be 

complemented by a cooperating network of artificial reconnaissance satellites. Japan’s 

potential ability to detect supersonic cruise missiles, which are difficult to be detected 

today, would very significantly enhance the country’s defence capabilities.  

Japan’s plans are in line with the country’s long-standing trend of expanding and 

modernising its Self-Defence Forces in the face of the dynamically changing international 

situation in East Asia. Importantly, in addition to defensive weapons, Japan is developing its 

own offensive technology of hypersonic missiles, although its advancement faces legal 

barriers because of the country’s pacifist Constitution. Japan's tendency to strengthen its 

own defence capabilities has been also seemingly coldly received by its neighbours, 

primarily South Korea and China. In the longer term, we can expect the continuation of 

Japanese armaments, as the government in Tokyo perceives the current international as 

well as regional situation as unfavourable. 


