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PRZEWOŹNA ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA – 

WYMAGANIA I BADANIA W KONTEKŚCIE  ZASTOSOWAŃ  
MILITARNYCH 

 
MOBILE POWER PHOTOVOLTAIC SYSTEM – REQUIREMENTS AND TESTS 

METHODS IN THE COMTEXT OF MILITARY APPLICATIONS 
 

Streszczenie: Prezentowany referat podejmuje temat występowania klęsk żywiołowych (powodzi, huraganów, 

itp.) oraz zasilania obiektów o utrudnionym dostępie, w tym obiektów i urządzeń militarnych. Warunki 

eksploatacji powodują, że klasyczne źródła zostają coraz częściej zastępowane przez systemy bazujące 

na źródłach odnawialnych, w tym najpowszechniej solarnych. Dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych 

powoduje znaczący spadek ich cen oraz polepszenie ich efektywności energetycznej. Wymienione zalety 

powodują,  że konwencjonalne źródła prądu (np.: zespoły prądotwórcze) w określonych wyżej przypadkach 

mogą być zastępowane przez źródła alternatywne. Zatem celowym staje się budowa systemu zasilania,  nie 

wymagającego okresowego dostarczania paliwa, dostarczającego energii w trudnych warunkach środo-

wiskowych, co zostało pokazane w referacie. Dodatkowo zostały omówione aspekty specyficznych badań pod 

kątem zastosowania w aplikacjach militarnych. 
 
Abstract: The present paper takes up the subject of natural disasters (floods, hurricanes, etc.), and the power 

of objects with difficult access, including military facilities and equipment. Operating conditions cause that the 

classical sources are increasingly being replaced by systems based on renewable sources, including the most 

solar. The dynamic development of renewable energy sources can significantly reduce their prices and 

improve their energy efficiency. These advantages make conventional power sources (eg .: power generators) 

during the above mentioned cases may be replaced by alternative sources. Thus, it becomes purposeful 

construction of a power system that does not require periodic fuel supply, power supply in harsh 

environmental conditions, as was shown in the paper. In addition, specific aspects have been discussed in 

terms of research use in military applications. 
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1. Wstęp 

Słońce jest źródłem energii, które w średnio-

okresowej perspektywie jest niewyczerpalne. 

Na obecnym poziomie rozwoju technologii fo-

towoltaicznych uzyskanie energii elektrycznej 

w sposób bezpośredni z promieniowania słone-

cznego nie stanowi problemu technicznego. Już 

w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia 

rozwinięto technikę solarną do takiego pozio-

mu, że na skalę przemysłową zaczęto produkcję 

modułów fotowoltaicznych. Kluczowym skład-

nikiem takiego modułu jest ogniwo fotowolta-

iczne. Produkowane obecnie ogniwa są budo-

wane z różnych pierwiastków, jednak najpo-

wszechniejszym jest krzem (Si).  

W ogniwie zbudowanym na bazie złącza pół-

przewodnikowego p-n następuje przemieszcze-

nie ładunków elektrycznych, tworząc różnicę 

potencjałów, tak więc napięcie elektryczne.    

 

 

 

Rys. 1.  Klasyfikacja materiałów stosowanych                  

do budowy ogniw fotowoltaicznym [4] 
 

Zgodnie z ww. podziałem stosowane powsze-

chnie, na skalę przemysłową, ogniwa krzemo-

we możemy podzielić na dwie podstawowe 

grupy: 
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• monokrystaliczne; 

• multi/polikrystaliczne. 

Ww. ogniwa różnią się budową, która zależy od 

metody wytworzenia materiału bazowego og-

niwa. 

Obydwa materiały dzięki swoim cechom mają 

również różne właściwości i parametry. 

Dla przykładu ze względu na jednolitość ogni-

wo monokrystaliczne ma wyższą sprawność 

konwersji niż polikrystaliczne, itd. 

Uzyskanie wymaganego napięcia wyjściowego 

i mocy modułu otrzymuje się poprzez odpowie-

dnie (szeregowe lub równoległe) połączenia po-

jedynczych ogniw. Klasyczne nominalne napię-

cie pojedynczego ogniwa krzemowego zależy 

od jego rozmiarów i dla 0,1 m x 0,1m sięga ono 

wartości 0,5 V. 

2. Koncepcja elektrowni PV 

Wśród systemów solarnych rozróżnia się kilka 

form i technologii. W zależności od systemu 

można więc rozróżnić systemy:  

• PV Ongrid - systemy elektrowni słonecz-

nych (podłączone do sieci); 

• PV Offgrid - autonomiczne i wyspowe sy-

stemy zasilania PV (odłączone od sieci); 

• PV Automotive - systemy zasilania PV dla 

samochodów elektrycznych; 

• PV Mobile - mobilne systemy zasilania PV 

dla urządzeń mobilnych. 

W systemach PV Ongrid (środowisko napię-

cia DC/AC 230V) produkcja prądu odbywa się 

na zasadzie zasilania przez system PV lokalnej 

sieci energetycznej i sprzedaży wyprodukowa-

nej prądu. 

Głównym elementem systemu OnGrid oprócz 

baterii PV jest Inwerter, który jest przetwornicą 

napięcia umożliwiająca kompatybilność syste-

mów PV pracujących w środowisku napięcia 

stałego z urządzeniami lub siecią energetyczną 

pracującą w środowisku napięcia przemiennego 

(230V). W systemach podłączonych do sieci 

(PV Ongrid) inwertery odprowadzają prąd do 

sieci jedno- lub trójfazowo. Sprawność dobrych 

inwerterów sięga 97-98%. 

W systemach PV Offgrid (środowisko napię-

cia DC 12/24/48V) produkcja prądu przez sys-

tem PV odbywa się za pośrednictwem zmaga-

zynowania energii elektrycznej w akumulato-

rach lub jest bezpośrednio zużywana w miejscu 

i/lub czasie jej wytworzenia. System stosowany 

dla autonomicznych i wyspowych systemów 

zasilania wymaga precyzyjnego określenia 

wszystkich istotnych parametrów i komponen-

tów systemu: ekspozycji słońca dla lokalizacji 

systemu, dziennego zapotrzebowania na ilość 

energii elektrycznej, doboru odpowiedniego 

akumulatora, a do jego pojemności mocy syste-

mu PV, temp. składowania i możliwego stopnia 

rozładowania i samorozładowania akumulatora. 

Oprócz akumulatora i baterii PV system taki 

powinien być wyposażony w regulator ładowa-

nia. Urządzenie to  reguluje proces ładowania 

akumulatorów (12/24V) w systemach mobil-

nych lub wyspowych (PV Mobile i PV Off-

grid). Regulator kontroluje poziom napięcia ła-

dowanego akumulatora, odcinając zasilanie po 

 jego naładowaniu. Regulator chroni akumu-

lator lub grupę akumulatorów przed przeła-

dowaniem i ich uszkodzeniem. Obecnie dostę-

pne są różne grupy regulatorów PV w tym regu-

latorów inteligentnych z funkcją śledzenia ma-

ksymalnego punktu mocy baterii (MPPT). 

W systemach PV Mobile (środowisko napię-

cia DC 5/12V)  produkowany prąd przeznaczo-

ny jest dla zasilania mobilnych urządzeń ele-

ktrycznych. Kwestia magazynowania energii 

jest o tyle prosta, iż zasilane urządzenia: syste-

my telekomunikacji, telefony, GPS, kamery, ło-

dzie posiadają już wbudowany system maga-

zynowania energii (akumulator) oraz korzystają 

ze standardów połączeń wtyczek i gniazdek. 

W kontekście zastosowania systemów PV do 

zasilania urządzeń militarnych najbardziej po-

żądanymi są systemy Off-grid w tym systemy 

mobilne, co przedstawia rysunek nr 1. Znaczna 

część urządzeń dla systemów teleinformaty-

cznych, zobrazowania i rozpoznania pola walki, 

pojazdy specjalne w tym bojowe i rozpoznania 

zasilane są napięciem 12V lub 24 V DC.  
 

 
Rys. 1. Schemat solarnego systemu zasilania ty-

pu Off-grid 
 

Sercem systemu i jednocześnie elementem inte-

grującym jest moduł sterowania, który umożli-

wia praktycznie bezobsługową pracę urządzenia 

(z wyłączeniem dostaw paliwa do współpra-

cującym z ogniwami PV zespołem prądotwór-

czym). Zadaniem modułu sterującego jest 
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zarządzanie przepływem energii (ogniwa PV - 

odbiornik, akumulatory i zespół prądotwórczy). 

Podstawowym źródłem energii elektrycznej sy-

stemu są ogniwa PV, które zapewniają energię 

niezbędną do naładowania zespołu akumula-

torów. Zadaniem akumulatorów jest zagwaran-

towanie ciągłości zasilania modułu sterującego 

oraz odbiorników.  

Przetwornica (np. DC/AC) dostarcza energię 

elektryczną o parametrach odpowiednich do 

prawidłowej pracy odbiorników. 

Powodzenie realizacji projektu wymaga zasto-

sowania nowoczesnych technologii związanych 

z ogniwami fotowoltaicznymi, zespołami prą-

dotwórczymi i akumulatorami.  

Opracowany w WITI prototyp przewoźnej ele-

ktrowni zbudowany na bazie ogniw PV oraz ze-

społu prądotwórczego jest stosunkowo mały 

(całość mieści się na przyczepie transportowej), 

lekki i łatwy w obsłudze (składanie – rozkła-

danie oraz późniejsze działania praktycznie 

bezobsługowe) oraz odpowiednio wydajny przy 

zapewnieniu wysokiej wytrzymałości na warun-

ki eksploatacyjne (spełnienie wojskowych norm 

środowiskowych).  

System został przedstawiony na rysunku nr 2. 
 

 

Rys. 2. Przewoźna elektrownia solarna 

3. Parametry i badania 

Decydujące dla projektu było optymalne 

dobranie komponentów systemu w tym: 

• ogniw fotowoltaicznych; 

• akumulatorów energii; 

• zespołu prądotwórczego; 

• przetwornic energii. 

Efektywność wytarzania energii (konwersji 

energii słonecznej na energię elektryczną) oraz 

sposób jej magazynowania i przetwarzania  

(z DC na AC) miał kluczowe znaczenie dla 

gabarytów i ciężaru projektowanego systemy 

zasilania. 

3.1. Ogniwa fotowoltaiczne  

Rodzaj zastosowanych ogniw fotowoltaicznych 

przekłada się znacząco na nominalną moc sy-

stemu zasilania, wymiary i masę. Dlatego waż-

nym czynnikiem mającym wpływ na skuteczną 

realizację projektu był wybór odpowiednich ba-

terii słonecznych w celu uzyskania wymaganej 

mocy elektrycznej koniecznej dla zasilania od-

biorników i/lub ładowania akumulatorów. 

Aktualnie odnotowywane są znaczące osiąg- 

nięcia w dziedzinie materiałów fotowoltaicz-

nych wykorzystywanych dla celów uzyskania 

energii elektrycznej. Rysunek 3 przedstawia 

ideę działania najnowszych zestawów zasilania 

solarnego. 
 

 
Rys. 3. Schemat solarnego systemu zasilania 

 

Jak już sygnalizowano we wcześniej na świecie 

dominującym materiałem do produkcji ogniw 

fotowoltaicznych jest krzem krystaliczny.  

Wśród ogniw wykonanych na bazie krzemu 

krystalicznego wyróżniamy ogniwa: monokry-

staliczne Cz-Si oraz polikrystaliczne Si-m. 

Ogniwa monokrystaliczne wykonane są z mo-

nolitycznego krzemu, pozbawionego defektów 

zarówno strukturalnych, jak i punktowych, 

w którym zachowany jest jeden kierunek kry-

stalograficzny w całym obszarze. Krzem taki 

jest, co umożliwia zastosowania go w wielu ele-

mentach elektronicznych lub optoelektronicz-

nych, w tym złącz p-n. Konstrukcja ogniwa 

krystalicznego opiera się na półprzewodniko-

wym złączu p-n. Sprawność ogniw z krzemu 

monokrystalicznego mieści się w granicach 18 - 

20% i jest uzależniona również od innych czyn-

ników oraz elementów konstrukcji. Najnowsze 

publikacje informują o uzyskaniu sprawności 

ogniw monokrystalicznych dochodzącej do 

44%. Technologię monokrystaliczną, ze wzglę-

du na swoją wysoką sprawność, stosuje się za-

zwyczaj w niewielkich rozmiarów instalacjach 

PV, w celu maksymalnego uzysku mocy insta-

lacji przy niewielkiej lub ograniczonej powierz-

chni montażowej. Obecnie większość produko-

wanych modułów monokrystalicznych posiada 

moc jednostkową od 100 do około 200 W. 
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Niewątpliwie tańszą alternatywą są ogniwa 

oparte na heterozłączu p-n (redukcja kosztów 

związana jest z mniejszym zużyciem ma-

teriałów).  

Do grupy cienkowarstwowych ogniw PV za-

licza się też elementy wykonane z krzemu 

amorficznego a-Si, których koszt wytworzenia 

jest obecnie jednym z najniższych. Sprawność 

komercyjnych modułów amorficznych sięga 

około 10%. Ze względu na swoją jednolitą 

budowę, technologia amorficzna charakteryzuje 

się wysoką odpornością na wstrząsy i uderze-

nia, znajdując zastosowanie nie tylko w klasy-

cznych modułach PV, ale przede wszystkim  

w modułach mobilnych i elastycznych. Amorfi-

czne ogniwa krzemowe stosuje się w systemach 

zasilania łodzi, kamperów, namiotów (np. 

wojskowe namioty – sale operacyjne), a także, 

ze względu na niski koszt w wielkoformato-

wych elektrowniach słonecznych. 

Wybór technologii ogniw PV do hybrydowego 

systemu zasilania zależał od jego przeznaczenia 

– dwa kryteria: koszt i wielkość urządzenia 

były decydujące. 

3.2. Zespół akumulatorów 

Zespół akumulatorów pełni szereg istotnych 

funkcji: 

˗ zapewnia ciągłe, dobrej jakości zasilnie od-

biornika, nawet w przypadku znacznych 

zmian obciążenia. 

˗ zapewnia ciągłe i niezawodne źródło zasila-

nia sterowania systemu zarówno podczas 

pracy, jak i rozruchu. 

Przyjęta w założeniu systemu quasi-autonomia 

działania i uniwersalność zastosowania stawia 

również duże wymagania zespołowi akumulato-

rów. Istotne parametry, które powinny spełniać 

akumulatory: 

˗ szeroki zakres temperaturowy (praca w róż-

nych warunkach klimatycznych); 

˗ duży zakres prądu ładowania i rozładowania 

(ładowanie, gdy jest dostępna energia słone-

czna, rozładowanie wg potrzeb systemu); 

˗ wysoka sprawność ładowania i rozładowa-

nia w możliwie szerokim zakresie tempera-

tur otoczenia; 

˗ dobre właściwości przy zmiennym obcią-

żeniu; 

˗ brak efektu pamięciowego; 

˗ duża gęstość akumulowanej energii. 

Postawione wymagania spełniają akumulatory 

litowo-fosfatowe wykonane w technologii 

LiFePO4 lub LiFeYPO4. Są one obecnie jesz-

cze stosunkowo drogie, jednak ze względu na 

szybki wzrost produkcji dyktowany zapotrze-

bowaniem producentów głównie pojazdów ele-

ktrycznych, cena ich systematycznie spada. 

Akumulatory litowo-fosfatowe wymagają 

również stosunkowo wysokiej kultury obsługi, 

co jednak przy skomplikowaniu całego systemu 

hybrydowego wydaje się stosunkowo proste do 

zapewnienia.  

3.3. Badania systemu 

Przedstawiona w artykule przewoźna elektro-

wnia solarna poddana została badaniom zaró-

wno funkcjonalnym (w tym skuteczności ma-

skowania w świetle widzialnym, NIR), środo-

wiskowym, mechanicznym, jak również zostały 

wykonane badania elektryczne, w tym także 

pomiary sprawności, ponieważ jest to jeden  

z najbardziej istotnych parametrów warunkują-

cych zastosowanie paneli w technice wojsko-

wej. Badania zostały przeprowadzone w labora-

toriach WITI z wykorzystaniem następującej 

aparatury: 

• urządzenie SOLARBOX – wykonanie 

własne WITI – rysunek nr 4; 

• komora klimatyczna; 

• system wibracyjny Gearing&Watson – 

rysunek nr 5; 

• miernik natężenia promieniowania 

słonecznego LB-900; 

• kamera IR VIGO V50; 

• obciążenie – ARRAY 3711A DC; 0-360 

V/360. 
 

 

Rys. 4. Urządzenie SOLARBOX  
 

W artykule przedstawione zostaną tylko wybra-

ne wyniki badań (najistotniejsze), tj. skuteczno-

ści maskowania oraz sprawności, ponieważ są 

to najbardziej istotne parametrów warunkujące 

zastosowanie paneli w technice wojskowej. 
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Rys. 5. System wibracyjny Gering&Watson  
 

Podstawową charakterystyką określającą naj-

ważniejsze parametry ogniwa słonecznego jest 

charakterystyka prądowo - napięciowa I- oraz 

mocy od napięcia V-P. Z charakterystyk tych 

można odczytać takie wartości jak: prąd zwar-

cia ISC i napięcie obwodu otwartego VOC. 

Ponadto można wyznaczyć prąd Im i napięcie 

Vm, będące wartościami na charakterystyce I-V 

dla maksymalnej mocy ogniwa. Z danych tych 

można wyznaczyć takie parametry ogniwa jak: 

współczynnik wypełnienia FF, moc maksyma-

lną Pmax, czy sprawność ogniwa η. Chara-

kterystykę prądowo - napięciową (wraz z jej pa-

rametrami) dla różnych poziomów nasłone-

cznienia oraz temperatur przedstawiają rysunki 

nr 6 i 7. 

 

Rys. 6. Charakterystyka I-V 

 

Charakterystyka prądowo - napięciowa (rysu-

nek nr 6) dla idealnego ogniwa słonecznego 

powinna mieć kształt prostokąta. W praktyce 

oczywiście nie spotykamy idealnych ogniw. 

 

Rys. 7. Charakterystyka U-P 
 

Maksymalna moc rzeczywistego ogniwa jest 

więc zawsze mniejsza od mocy ogniwa ide-

alnego, równej iloczynowi napięcia obwodu 

otwartego VOC i prądu zwarcia ISC, gdyż pra-

ktycznie nigdy nie można osiągnąć charakte-

rystyki prostokątnej.  

Krzywą mocy ogniwa przedstawia rys. 7.  

Badania skuteczności maskowania przeprowa-

dza się w trzech zakresach: 

a) optycznym - λ = 0,38 ×10
-6

 ÷2 × 10
-6 

m 

przy prowadzeniu obserwacji naziemnej i z po-

wietrza z odległości 2000 m i większej oraz na 

zdjęciach fotograficznych wykonanych w skali 

1:5000 przy rozdzielczości papieru fotogra-

ficznego minimum 20 par linii/mm; 

b) termalnym  -  λ = 3 ×10
-6

 ÷14 × 10
-6 

 m przy 

prowadzeniu obserwacji naziemnej i z powie-

trza z  odległości 1000 m przy zdolności roz-

dzielczej układu detekcyjego 0,2 mrad. Różnica 

temperatury pomiędzy maskowanym obiektem, 

a tłem nie powinna być większa niż 6 K;  

c) radiolokacyjnym - λ = 3 ×10
-3

 ÷1 × 10
-1 

m 

poprzez tłumienie fale elektromagnetyczne na 

poziomie nie mniejszym niż 12 dB. 
 

Na rysunkach nr 8-9 przedstawiono wyniki 

badania systemu w zakresie optycznym. 
 

 

Rys. 8. Obiekt wraz ze środkiem transportowym 

na tle lasu mieszanego zdjęcie w skali 1:5000 
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Rys. 9. Obiekt wraz ze środkiem transportowym 

na tle lasu mieszanego zdjęcie w bliskiej pod-

czerwieni 
 

Na rysunku nr 10 przedstawiono termalne wy-

niki badania systemu. 

 

 

 

Rys. 10. Badania termalne obiektu: nienagrza-

nego i nagrzanego (po długiej ekspozycji na 

słońce) 

4. Podsumowanie  

Zastosowanie energii fotowoltaicznej jest inte-

resujące ze względu na dwa zasadnicze walory. 

Po pierwsze jest pozyskiwana z niewyczer-

palnego źródła energii jakim jest słońce. Drugą 

istotną kwestią jest możliwość wykorzystywa-

nia tej energii w praktycznie każdym miejscu, 

w kompletnej ciszy. Uniezależnia, więc konie-

czność podłączenia do sieci przemysłowych. 

Zaleta ta powoduje, że baterie fotowoltaiczne są 

stosowane jako awaryjne lub pomocnicze źró-

dło energii w wielu aplikacjach militarnych.  

Przeprowadzone badania wg metodyk badań 

zgodnych z normami obronnymi, dla wykony-

wanej elektrowni solarnej, pozwoliły określić 

faktyczne możliwości  i zakres stosowania tego 

rodzaju urządzeń w wojsku. 

Wyniki badań wykazały, że zbudowane urzą-

dzenie wymaga dopracowania w zakresie ma-

skowania, natomiast testy elektryczne i funkcjo-

nalne wykazały, że elektrownia nadaje się do 

zastosowania w siłach zbrojnych RP. 
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