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1. Wstęp
Zainteresowanie pozyskiwaniem energii z tego praktycznie 

niewyczerpanego źródła, jakim jest światło słoneczne [1], jest 
widoczne zarówno ze strony odbiorców indywidualnych, wiel-
kich przedsiębiorstw, jak również wśród odbiorców militarnych 
[2]. Ogniwa wytwarzane [3] są obecnie przede wszystkim na 
bazie krzemu. Głównym czynnikiem warunkującym możliwo-
ści zastosowania ogniw fotowoltaicznych w danym systemie 
jest jego sprawność, decydująca o parametrach energetycznych 
paneli słonecznych. Możliwość zastosowania systemów foto-
woltaicznych dla potrzeb wojska wymusza spełnienie również 
innych znaczących wymagań, m.in. maskowania, odporności 
na warunki środowiskowe, wymiarów i masy. 

Urządzenia elektroniczne stały się podstawą wyposażenia 
nowoczesnych armii. Wiele z tych urządzeń stanowi część 
mobilnego wyposażenia zarówno urządzeń, jak i pojedynczego 
żołnierza. Konieczność stałego zasilania ich energią elektryczną 
daje kierunek rozwoju alternatywnych źródeł energii elektrycz-
nej [4]. Baterie słoneczne mogą być stosowane jako awaryjne 
lub podstawowe źródło zasilania w miejscach o ograniczonej 
infrastrukturze energetycznej. Wykorzystanie ich podczas ope-
racji militarnych w terenie zapewni pełną sprawność podod-
działów w przypadku braku dostępu do innych źródeł zasilania, 
zachowując jednocześnie ciszę na polu działań.

2. Zastosowania fotowoltaiki w wojsku
W ramach prac wykonywane zostały następujące urządzenia:
zl system zasilający środki sygnalizacyjne;
zl system zasilający pojedynczego żołnierza;
zl system zasilający bojowe środki;
zl system zasilający bezobsługową kamerę;
zl autonomiczny system zasilania – polowa elektrownia 
słoneczna.
Wyżej wymienione zestawy wykonano we współpracy z Insty-

tutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, który jest pro-
ducentem wykorzystywanych paneli słonecznych, jak również 
z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2, które dysponują 
doświadczeniem w produkcji sprzętu dla wojska. 

3. Założenia techniczne i wykonanie
3.1. System zasilający środki sygnalizacyjne

Urządzenia w postaci tabliczki informacyjnej ze znakami 
widocznymi w ciemności, mającymi ostrzegać przez wejściem 
na oznakowany teren. Urządzenie ma się charakteryzować 
długotrwałą pracą przy zasilaniu z wbudowanych akumulato-
rów, których energia powinna być uzupełniana z baterii foto-
woltaicznej. Konstrukcja ma być zwarta, umożliwiająca łatwe 
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przenoszenie i przechowywanie. Do podświetlenia tabliczki 
informacyjnej wybrano diody LED wraz ze sterownikiem. 
Układ ten zbudowano w oparciu o regulator, który steruje 
ładowaniem akumulatora z baterii fotowoltaicznej oraz pracą 
diody LED w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrz-
nego. Ponieważ możliwa jest dowolna lokalizacja urządzenia 
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w terenie, przewidziano możliwość regu-
lacji położenia baterii fotowoltaicznej 
względem Słońca. Ze względów kon-
strukcyjnych wyróżniono pięć podsta-
wowych pozycji baterii w płaszczyźnie 
pionowej, ustalanych dokręceniem śrub 
regulacyjnych.

3.2. System zasilający pojedynczego 
żołnierza

System zapewnia zasilanie różnorod-
nych urządzeń elektrycznych będących 
na wyposażeniu żołnierza i stanowi 
rodzaj przenośnej stacji zasilania wyko-
rzystywanej w przypadku braku innych 
źródeł energii elektrycznej. Podstawą 
systemu ma być akumulator ładowany 
przy pomocy baterii słonecznej oraz 
innych aktualnie dostępnych źródeł 
energii elektrycznej. System wyposażony 
jest w komplety wymiennych końcówek 
do laptopów i telefonów komórkowych 
oraz przetwornicę dostarczającą napię-
cia stałego o różnych wartościach, od 
12 do 24 V. W razie potrzeby akumulator 
systemu doładowywany jest z sieci 230 V 
lub z akumulatora samochodowego 12 V. 
Bateria fotowoltaiczna wykonana jest 
z ogniw krzemu monokrystalicznego, 
jest składana, a moc jej przy dobrym 
oświetleniu światłem słonecznym 
wynosi około 12–15 W. Demonstra-
tor składa się z obudowy mieszczącej 
urządzenia elektroniczne. Ponieważ 
urządzenia takie zasilane są różnymi 
napięciami poprzez rozmaite złącza, 
zastosowano uniwersalną przetwornicę 
AK-159, przetwarzającą napięcie 12 V 
DC (lub 230 V AC) na napięcie stałe 
12–24 V zmieniane skokowo przełącz-
nikiem co 2 V, oraz dodatkowo napięcie 
5 V do ładowania telefonów komórko-
wych poprzez złącze USB. 

3.3. System zasilający środki bojowe
Wykorzystana została bateria foto-

woltaiczna zbudowana z dwóch połą-
czonych szeregowo sekcji po 20 ogniw. 
Do pracy buforowej z baterią fotowol-
taiczną użyto baterii akumulatorów 
nanofosfatowych LiFePo4, które cha-
rakteryzują się dużą odpornością na 
skrajne warunki klimatyczne, mogą 
pracować w zakresie temperatur od 
40°C do +75°C, są trwałe i bezpieczne 
oraz nie posiadają efektu pamięcio-
wego. W celu zapewnienia popraw-
nej współpracy baterii fotowoltaicznej 
z akumulatorem zastosowano regulator 
napięcia, który steruje procesem łado-
wania akumulatora, a także zabezpiecza 
akumulator przed przeładowaniem bądź 
nadmiernym rozładowaniem. Rozwiąza-
nie konstrukcyjne obudowy zabezpiecza, 
w czasie transportu lub przechowywania, 
powierzchnie baterii słonecznych przed 
uszkodzeniem. Rozkładana (w formie 
książki) metalowa obudowa pozwala 
powiększyć powierzchnię baterii sło-
necznej przy zachowaniu małych roz-
miarów obudowy w stanie złożonym. 

Demonstrator wyposażony został 
w bezpiecznik chroniący akumulator 
przed uszkodzeniem, gniazdo rezer-
wowego doładowania akumulatora, 
układ sygnalizacji stanu regulatora oraz 
kabel umożliwiający pobieranie energii 
elektrycznej.

Rys. 1. Demonstrator systemu zasilania środ-

ków sygnalizacyjnych 

Rys. 2. Schemat blokowy systemu zasilania pojedynczego żołnierza

Rys. 3. Demonstrator systemu zasilania poje-

dynczego żołnierza

Rys. 4. Schemat blokowy systemu zasilania 

środków bojowych
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3.4. System zasilający kamerę 
bezobsługową

Kompletny system zasilania bezob-
sługowej kamery składa się z dwóch 
stanowisk: stanowiska kamery oraz sta-
nowiska operatora. 

Stanowisko bezobsługowej kamery 
zasilanej z systemu fotowoltaicznego 
zawiera:
zl wózek, który jest wyposażony w maszt, 
uchwyty umożliwiające przytwier-
dzenie baterii fotowoltaicznej oraz 
skrzynię służącą jako miejsce prze-
chowywania aparatury (na czas 
transportu);

zl maszt posiadający uchwyty do moco-
wania: kamery, mechanizmu obroto-
wego oraz urządzeń radiowych;

zl skrzynię, w której powinny znajdować 
się akumulatory oraz układ regulatora 
sterującego procesem ładowania aku-
mulatora z baterii fotowoltaicznej.
Do masztu przymocowana jest kamera 

CCD z obrotnicą GL-402 oraz urządze-
niem antenowym i układem sterowa-
nia obrotnicą. Na okres transportu lub 
przechowywania kamera z obrotnicą 
i osprzętem są demontowane z masztu 
i umieszczane w skrzyni transportowej. 
Stanowisko kamery lokalizuje się w tere-
nie, na którym wymagana jest obserwa-
cja, a nie ma możliwości wykorzystania 
zasilania z sieci 230 V. Stanowisko opera-
tora (komputer przenośny wraz z osprzę-
tem) umieszcza się w miejscu, gdzie 
prowadzona będzie obserwacja moni-
torowanego obszaru. Odległość od sta-
nowiska kamery może wynosić do 300 
m w terenie otwartym bez sterowania 

ruchem kamery lub do 100 m z przesy-
łaniem sygnału sterownia. Dla przesła-
nia sygnału sterującego ruchem kamery 
wykorzystano tor radiowy pracujący 
na częstotliwości 868 MHz, przesyła-
jący dane RS485 z prędkościami 2400, 
4800 lub 9600 bps. Natomiast do trans-
misji obrazu z kamery wykorzystano 
tor radiowy umożliwiający przesyłanie 
informacji wideo na odległość do około 
100 m.

Bateria fotowoltaiczna, umieszczona 
na skrzyni transportowej, zbudowana 
jest z 3 sekcji ogniw z krzemu monokry-
stalicznego o wymiarach 5 × 5 cm, po 36 
ogniw w sekcji. 

3.5. Autonomiczny system  
zasilania – polowa elektrownia 
słoneczna

Elektrownia składa się z systemu 10 
paneli fotowoltaicznych, zespołu prądo-
twórczego, zestawu regulatorów, falow-
ników i akumulatorów oraz przyczepy 
transportowej. Dedykowany, specjalnie 
wykonany dla elektrowni zespół prądo-
twórczy (rys. 10) jest źródłem energii 
elektrycznej w przypadku braku światła 
słonecznego i rozładowania się akumu-
latorów systemu.

Elektrownia ta przeznaczona jest 
do zasilania: stanowisk dowodzenia, 
węzłów łączności, szpitali polowych 

Rys. 5. Demonstrator systemu zasilania środ-

ków bojowych

Rys. 6. Schematy stanowisk kamery i operatora

Rys. 7. Rozłożona bateria fotowoltaiczna dla 

stanowiska kamery bezobsługowej

Rys. 8. 

Kamera 

z obrotnicą 

GL-402
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Rys. 9. Panel fotowoltaiczny przewoźnego 

systemu zasilania

Rys. 10. Zespół prądotwórczy polowej elek-

trowni słonecznej

itp. W związku z powyższym docelowa 
moc paneli słonecznych jest na pozio-
mie 2 kW. System jest zainstalowany na 
przyczepie, na której znajduje się układ 
przetwarzania energii wraz z zespołem 
prądotwórczym [5, 6].

4. Podsumowanie 
Zastosowanie baterii słonecznych 

w wojsku daje możliwość korzystania 
z niewyczerpalnego źródła energii elek-
trycznej, jakim jest energia słoneczna 
w obszarach o silnym nasłonecznieniu. 
Ponieważ długotrwale operacje mili-
tarne (również podczas misji zagra-
nicznych) na otwartej przestrzeni niosą 
ryzyko zaniku zasilania urządzeń mili-
tarnych, uzasadnione jest wykorzystanie 
tego typu alternatywnych źródeł ener-
gii. Innym przykładem implementacji 
mogą być autonomiczne i bezobsługowe 
systemy obserwacyjne lub ochronny 

zasilane z akumulatorów. Wykorzysta-
nie baterii słonecznych daje możliwość 
ich ładowania, minimalizując koniecz-
ność bezpośredniej ingerencji czynnika 
ludzkiego, a także eliminuje konieczność 
uruchamiania głośnych zespołów prądo-
twórczych. Niewątpliwie obiecujące staje 
się zastosowanie nowoczesnych, funk-
cjonalnych powłok dla ogniw fotowolta-
icznych opartych o przezroczyste tlenki 
półprzewodnikowe. Temu zagadnieniu 
będą poświęcone dalsze prace w WITI 
we współpracy z Politechniką Wrocław-
ską i Instytutem Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej PAN. W dalszym etapie 
prac badania powinny skupiać się nad 
możliwością udoskonalenia wykonanych 
zestawów. W szczególności z punktu 
widzenia zastosowania w wojsku inte-
resujące są zagadnienia dotyczące 
maskowania i polepszenia parametrów 
elektrycznych.
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